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คํานํา 

                การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
ป 2559  ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู  ฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาวิจัยสวนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)  รุนท่ี 15 
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเปน
การศึกษาความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัย  ตั้งแตกอนเกิดอุทกภัย  
ขณะเกิดอุทกภัย และ หลังการเกิดอุทกภัย  โดยใชหลักการบริหาร 4 M คือ บุคลากร วิธีการ งบประมาณ และ
เครื่องมือและอุปกรณ โดยศึกษาถึงกระบวนการบริหารจัดการ ปญหาอุปสรรค  และปจจัยแหงความสําเร็จ            
ท่ีมีผลตอกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยของผูอํานวยการทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู 

 
                ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอกระบวนการบริหาร
จัดการปญหาอุทกภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตบทบาทหนาท่ี
ของผูอํานวยการทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 หรืออาจใช                
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป  
 
 

                                                                          ทองปาน   ยอดคีรี 
                                            นักศึกษาหลักสูตร นบ. ปภ. รุนท่ี 15  
                                                        เมษายน  2562  
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กิตติกรรมประกาศ 

                การศึกษา เรื่องความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย  
ป  2559  ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู  ฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาวิจัยสวนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนท่ี 15 
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย               
โดยผูทําการศึกษา มีความตั้งใจศึกษากระบวนการบริหารจัดการปญหาอันเกิดจากอุทกภัย ท่ีมีความ
หลากหลายสลับซํ้าซอนมากยิ่งข้ึน และมักเกิดข้ึนเปนประจําทุกป ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู               
เปนระยะเวลานาน  โดยเลือกศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย            
ของผูอํานวยการทองถ่ิน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยโดยตรงและใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  เพ่ือวิเคราะห
หาสาเหตุ  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จและกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยท่ีเหมาะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

     การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงได  ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่ง   จากผูชวย
ศาสตราจารย ดร. กังสดาล เชาววัฒนกุล อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย และ ดร.ชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง พรอมดวย 
นางวชรพร เพชรสุวรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัย  ท่ีไดใหคําปรึกษา ขอชี้แนะ สละเวลาอันมีคาตรวจทาน
แกไขขอบกพรอง  ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ  ผูศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้   

     ขอขอบพระคุณ ดร. ปนัดดา ภูเจริญศิลป ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกัน     
และบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูอํานวยการโครงการฯ และเจาหนาท่ีประจํา
โครงการ ฯ ทุกทาน ท่ีกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและประสบการณอันมีคายิ่ง ตลอดระยะเวลา               
ในการศึกษา  ทําใหผูศึกษาไดมีโอกาสศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือนํามาประยุกตใชในการศึกษาครั้งนี้                
จนประสบผลสําเรจ็          

     ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล  ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  ท่ีเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา และกรุณาใหความรวมมือ อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตลอดจนเจาหนาท่ีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู ผูท่ีอยูเบื้องหลัง
ความสําเร็จทุกทานท่ีมีสวนรวมชวยเหลือ สนับสนุนใหรายงานการศึกษาสวนบุคคลครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 

     คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากรายงานการศึกษาฉบับนี้ ขอมอบคุณความดีนั้นเปนเครื่องบูชา
บุพการี  บูรพาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู  และผู มีพระคุณทุกทาน  แตหากมีขอบกพรอง                    
หรือขอผิดพลาดประการใด  ผูศึกษาขอนอมรับไวเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในโอกาสตอไป            

                            
 
 

                                                                        นายทองปาน   ยอดคีร ี
                                                                นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุนท่ี 15 
                                                                           เมษายน   2562 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

      การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
ป 2559 ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอระบบบริหารจัดการปญหาอุทกภัยของผูอํานวยการทองถ่ิน  2) เพ่ือศึกษา
ปจจัยภูมิหลังและปจจัยสภาพแวดลอมในและนอกองคกร  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัย                     
ท่ีเหมาะสมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของตอไป  3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็น ตอการบริหารจัดการปญหาอุทกภัยของผูอํานวยการทองถ่ินจําแนก  ตามปจจัยภูมิหลังและปจจัย
สภาพแวดลอมในระดับองคกร  ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร                
สวนตําบล ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะผู อํานวยการทองถ่ินและผูชวย
ผูอํานวยการทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู  เปนเทศบาล 24  แหง 
และองคการบริหารสวนตําบล 43  แหง รวม 67 แหง ๆ ละ 2 คน รวมท้ังสิ้น  134  คน  
                การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)แบบสอบถาม 
 ในลักษณะปด (Close – ended Question) เ ก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอย างจํ านวน 134 ชุด                   
โดยสรุปผลการศึกษาไดดังนี ้
ขอมูลภูมิหลังทางสังคม 
                 ผลการศึกษา   พบวาผูอํานวยการทองถ่ินและผูชวยผูอํานวยการทองถ่ินสวนใหญรอยละ 80.6 
 เปนเพศชาย และรอยละ 19.40 เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป และระหวาง 51- 60 ป ในสัดสวน      
ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 43.28 และรอยละ 37.31 ตามลําดับ   สวนมากสมรสแลวรอยละ 59.70  และเปน                
ผูมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา รอยละ 53.73ปริญญาตรี รอยละ 38.81 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ย               
ตอเดือนระหวาง 30,001 – 40,000 บาท รอยละ 43.28  เปนผูดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล
รอยละ 17.91 เทากัน ท่ีเหลือเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลและปลัดองคการบริหารสวนตําบลรอยละ 
32.09 เทาๆ กัน  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 5-10 ป เปนสวนใหญหรือรอยละ 76.12  มีเพียง 15 คน       
หรือรอยละ 11.19 เทานั้น ท่ีดํารงตําแหนงมากกวา 10 ป สอดคลองกับประสบการณในการปฏิบัติงานดานการ
ปองกันอุทกภัย  สวนใหญมีประสบการณระหวาง 5-10 ป หรือรอยละ 79.10   และท่ีมีประสบการณมากกวา 
10 ป   เพียง 15 คน หรือรอยละ 11.19 เทานั้น  
ความคิดเห็นตอกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
       ภาพรวมพบวา  ผู อํานวยการทองถ่ินท้ังในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตํ าบล                    
ในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู  มีความเห็นวากระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยท่ีดําเนินการอยูมีความเหมาะสม    
และมีการดําเนินการอยูในระดับ ปานกลาง(คาเฉลี่ย 3.36) โดยเห็นวา ข้ันตอนขณะเกิดภัยมีความเหมาะสม
และมีการดําเนินการมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.47) รองลงมา คือข้ันตอนหลังเกิดภัย (คาเฉลี่ย 3.46 ) และข้ันตอน
กอนเกิดภัย (คาเฉลี่ย 3.21) 
ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
        ผูอํานวยการทองถ่ิน เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการอุทกภัย ในเขตพ้ืนท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ทุกดานลวนมีผลตอความสําเร็จในระดับ ปานกลาง 
(คาเฉลี่ย 3.22)  ซ่ึงในแตละดานมีคาเฉลี่ยใกลเคียงและไมแตกตางกันมากนัก  เรียงลําดับจากมากไปนอย            
คือ ดานการบูรณาการการปฏิบัติรวมกับองคกรท่ีเก่ียวของ   ดานบุคลากร ดานเครื่องมือ/อุปกรณสําหรับ             
ใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานงบประมาณ และดานกฎหมายระเบียบขอบังคับตาง ๆ   
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ปญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
                 ผูอํานวยการทองถ่ิน มีความเห็นวาปญหาอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย
ในภาพรวมท้ังระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีปญหาระดับ ปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.54)                 
โดยเห็นวาข้ันตอนขณะเกิดภัยมีปญหามากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 1.68) รองลงมา ข้ันตอนกอนเกิดภัย (คาเฉลี่ย 1.53) 
และข้ันตอนหลังเกิดภัย (คาเฉลี่ย 1.37) ตามลําดับ  
                 ประเด็นท่ีเห็นวาเปนปญหามากท่ีสุด  คือ  รายไดทองถ่ินท้ังท่ีจัดเก็บเองในพ้ืนท่ีและท่ีไดรับการ 
อุดหนุนจากสวนกลางมีปริมาณจํากัด รองลงมาคือ ความเสื่อมสภาพและไมทันสมัยของเครื่องมือ/อุปกรณท่ีใช
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  และเครื่องมือ/อุปกรณ ยานพาหนะของหนวยงานไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
ตามลําดับ สวนท่ีเห็นวาเปนปญหานอย คือ เจาหนาท่ีและสมาชิก อปพร.ในสังกัดบางสวนยายภูมิลําเนาออก
จากพ้ืนท่ี 

ขอเสนอแนะ 

       ผูทําการวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบริหารจัดการอุทกภัย ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู  จากการประมวลผลตามความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ิน ดังนี้  
       ดานกระบวนการบริหารจัดการ 
       1) ผูอํานวยการทองถ่ินควรใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยในข้ันตอน 
กอนเกิดภัยมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานโครงสราง             
เชน  คันก้ันน้ํา แกมลิง ฝายก้ันน้ํา เพ่ือปองกันความเสียหายและสามารถลดความรุนแรงและความสูญเสีย           
จากอุทกภัยท่ีมีตอประชาชนในพ้ืนท่ี 
       2) ควรนําแนวคิดการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบใหมโดยใชชุมชนเปนฐาน มาปรับใชในการจัดทํา
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางจริงจัง   
       3) ควรใชหลักการบริหารจัดการอุทกภัยในรูปโซนนิ่งหรือกลุมพ้ืนท่ี  เพ่ือลดปญหาและขอจํากัด 
ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากร โดยกําหนดกลุมพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน   
       ดานงบประมาณ 
                 1) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะดาน 
โครงสรางพ้ืนฐาน ควรมีการบูรณาการแผนงานโครงการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการ        
ของประชาชน  ใหสอดคลองครอบคลุมในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุทกภัย               
ของประชาชนในพ้ืนท่ีไปในคราวเดียวกัน  
        2) ผูอํานวยการทองถ่ินควรสรางความสัมพันธท่ีดีและหาแหลงรายไดจากแหลงอ่ืนเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากภาครัฐท่ีไดรับอยูเปนประจํา เชน เงินบริจาค เงินสมทบภาคเอกชน เปนตน เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ดานการปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย 

                  ดานบุคลากร 
                   ฝกอบรมทบทวนความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเครื่องมืออุปกรณ ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ตลอดจนสิทธิและสวัสดิการของท้ังผูประสบภัยและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ใหกับเจาหนาท่ี สมาชิก อปพร. 
และโดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ี  เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถรับมือและจัดการกับปญหาอุทกภัยรวมกัน   
โดยเฉพาะการฝกซอมแผนอพยพประชาชนในพ้ืนท่ี 
 



จ 

 

  ดานเครื่องมือและอุปกรณ 
      ควรมีการทําขอตกลงรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรือกับกลุมพ้ืนท่ี 
ในการสนับสนุนและขอใชเครื่องมืออุปกรณรวมกัน ท้ังในระยะกอนเกิดภัย หรือการเตรียมความพรอม            
(ฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ระยะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

  ดานกฎหมายระเบียบและขอบังคับ 
  ควรปรับปรุงขอจํากัดของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 เชน การกําหนดระยะเวลาชวยเหลือท่ีนอยเกินไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 หัวขอการวิจัย/ปญหาการวิจัย 
      1.1.1 หวัขอการวิจัย  คือ  ความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการ
ปญหาอุทกภัย  ป  2559  ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู  
                1.2.2 ปญหาการวิจัย  คือ ผูอํานวยการทองถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู  มีความรูความเขาใจ             
ในกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย  ป  2559  อยางไร 
  

1.2  สภาพและความสําคัญของปญหา 
              อุทกภัย เปนภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสาธารณภัยท่ีมักเกิดข้ึนเปนประจําทุกป  ในประเทศไทย 
และจากสถานการณอุทกภัย ครั้งใหญเม่ือ ป 2554 ในประเทศไทย  ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายจังหวัดเปนระยะ
เวลานาน  สรางความเสียหายและสงผลกระทบอยางรุนแรงตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนท้ังดานสังคม 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางท่ีไมเคยเปนมากอน เชน ปญหา            
ความขัดแยงของประชาชน ปญหาการติดตอสื่อสารและการคมนาคม ปญหาการจัดการท่ีซํ้าซอน เปนตน 
       ในอดีต จังหวัดหนองบัวลําภู ไดประสบปญหาอุทกภัย โดยมีสาเหตุเกิดจากรองความกดอากาศ
ต่ํากําลังแรงพาดผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือตอนบน ทําใหฝนตําหนักในชวงปลายเดือนสิงหาคม 
ติดตอถึงเดือนตุลาคมของทุกป ทําใหพ้ืนท่ีในลุมน้ําสําคัญคือลําน้ําพะเนียงท่ีมีความยาวประมาณ 180  
กิโลเมตร ท่ีรองรับน้ําจากอางเก็บน้ําหวยลิ้นควาย ท่ีต้ังอยูในเขตอําเภอนาดวง จังหวัดเลย เอ่ือลนไหลผาน   
พ้ืนท่ีการเกษตร และท่ีอยูอาศัยริมน้ํา ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอนาวัง  นากลาง เมืองหนองบัวลําภู และไหลลง                
สูเข่ือนอุบลรัตน ไดรับผลกระทบ โดยสวนใหญเปนลักษณะน้ําหลากในระยะสั้น โดยเกิดน้ําทวมหนักในป     
และป  2554  สําหรับในป  2555  เปนตนมา  
                ในป  2559  จังหวัดหนองบัวลําภู ไดประสบอุทกภัย วาตภัย รุนแรง สาเหตุเกิดจากรองความกด
อากาศตํ่ากําลังแรงพาดผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากชวงเดือนปลาย
เดือนสิงหาคมตกหนักติดตอกันในเดือนกันยายนและชวงตน เดือนพฤศจิกายน ทําให พ้ืน ท่ีหลาย             
อําเภอในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู มีน้ําทวมขัง ประกอบกับฝนตกหนักในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ทําใหลําน้ํา           
ลําพะเนียงซ่ึงมีตนน้ําอยูท่ีเทือกเขา ในอําเภอนาดวง จังหวัดเลย ท่ีมีความยาว ๑๘๐ กิโลเมตร ไหลผานอําเภอ
นาวัง อําเภอนากลาง อําเภอเมือง อําเภอศรีบุญเรือง และอําเภอโนนสัง ลงสูเข่ือนอุบลรัตน  มีปริมาณน้ํา         
สูงเออลนทวมบานเรือนราษฎร เขตชุมชน และพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎรเสียหาย ประชาชนไดรับ             
ความเดือดรอน  31,406 ครัวเรือน  122,160  คน คิดเปนมูลคาความเสียหาย  114,238,060.- บาท  
บานเรือน ไดรับความเสียหาย (บางสวน)  ๖๔๖  หลังคาเรือน  พ้ืนท่ีการเกษตร ไดรับความเสียหาย 
๑๐๒,๖๐๙  ไร บอปลา ไดรับความเสียหาย   ๕,๙๕๒ บอ  สะพาน ไดรับความเสียหาย ๑๖  แหงฝายก้ันน้ํา 
ไดรับความเสียหาย  ๒๒  แหง  ถนน  ไดรับความเสียหาย  ๖๖๕  สาย 
                เดิมกฎหมายไดกําหนดใหกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  มีหนาท่ีในการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย  ซ่ึงในสวนภูมิภาคใหอยูในความรับผิดชอบของท่ีทําการปกครองจังหวัด  และท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ โดยมีท่ีทําการปกครองอําเภอ ฝายกิจการพิเศษ ทําหนาท่ีบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัย
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัยโดยตรง ตอมาเม่ือสาธารณภัยเริ่มมีความหลากหลายและสลับซับซอนมาก
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ยิ่งข้ึน จึงไดมีการแยกกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาจากกรมการปกครอง เปนกรมอิสระ  ข้ึนตรง       
ตอกระทรวงมหาดไทย  โดยพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดใหกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทา                  
สาธารณภัยของประเทศ   มีหนาท่ีในการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ศึกษาวิจัย 
เพ่ือหามาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ สนับสนุน ชวยเหลือ 
แนะนํา อบรมใหคําปรึกษาแกหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกัน            
และบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ัง ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปองกัน            
และบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ และปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อ่ืนตามท่ีผูบัญชาการ นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.)            
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
               และในมาตรา4ประกอบกับมาตรา 20 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แหงพ้ืนท่ี  ซ่ึงไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหนาผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีกฎหมายจัดตั้ง  เปนผูอํานวยการทองถ่ิน มีหนาท่ีปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน และชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย   

     ดังนั้น ผูอํานวยการทองถ่ิน  จึงเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเตรียมความพรอม 
รับสถานการณอุบัติภัยตาง ๆ  ซ่ึงอุทกภัยนับเปนอุบัติภัยหรือสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา มีความ           
ไมแนนอน ไมเลือกเวลา และสถานท่ี มักมีผลกระทบตอสาธารณะในวงกวาง  โดยเฉพาะสถานการณอุทกภัย 
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภูท่ีลุมน้ําชี และลุมน้ําโมงไหลผาน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก  ผูทําการศึกษา 
จึงสนใจศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย             
ป 2559 ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู 

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.3.1  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย ป 2559  ในพ้ืนท่ี 

ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู  
 1.3.2  เพ่ือศึกษาปจจัยภูมิหลังและปจจัยสภาพแวดลอมในและนอกองคกร   
 1.3.3  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารจัดการปญหาอุทกภัยของผูอํานวยการ
ทองถ่ินจําแนกตามปจจัยภูมิหลังและปจจัยสภาพแวดลอมในระดับองคกร 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
              ศึกษาความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ิน ตอการบริหารจัดการอุทกภัย ป พ.ศ. 2559 กรณีศึกษา 
: องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู   และกําหนดขอบเขตการศึกษา 4 ดาน คือ 
              1.4.1 ดานเนื้อหา  ศึกษาความคิดเห็นกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัย ป พ.ศ. 2559 ในพ้ืนท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 ข้ันตอน คือ กอนเกิดอุทกภัย  ขณะเกิด
อุทกภัย และ หลังการเกิดอุทกภัย  โดยใชหลักการบริหาร 4 M คือ บุคลากร วิธีการ งบประมาณ และ
เครื่องมือและอุปกรณ 
      1.4.2 ดานประชากรท่ีใชศึกษา  คือ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
หนองบัวลําภู  จํานวนท้ังสิ้น 67 แหง  (เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู  1  แหงเทศบาลตําบล   24  แหง และ
องคการบริหารสวนตําบล 43 แหง) ไดแก นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล  ในฐานะ
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ผูอํานวยการทองถ่ิน  ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน  
รวม  134  คน 
       1.4.3 ดานตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ประกอบดวย 
             ตัวแปรอิสระ คือ 1) ปจจัยภูมิหลัง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาการดํารงตําแหนง สถานภาพการทํางาน ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสบการณในการปฏิบัติงานดานอุทกภัย และ 2) ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกองคกร ไดแก บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ การบูรณาการการปฏิบัติรวมกับองคกรท่ี
เก่ียวของ และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 
           ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อุทกภัย กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย  และหลังเกิดภัย  
             1.4.4  ดานเวลา ทําการศึกษาระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม พ.ศ.2562  โดยศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  ท่ีผานมา 

1.5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
    1.5.1 ทราบกระบวนการการจัดการปญหาอุทกภัย ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ  สาเหตุของปญหา 

และอุปสรรค ในการบริหารจัดการอุทกภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2559 ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู  

    1.5.2  สวนราชการ หนวยงานท่ีเก่ียวของมีแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัย 
ท่ีเหมาะสม สามารถรับมือกับอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
  การบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหนาท่ี กลุมกิจกรรม รูปแบบ หรือวิธีการดําเนินงาน       
ตามข้ันตอนตาง ๆ ของบุคคลท่ีมาปฏิบัติงานรวมกัน ใหเปนไปตามนโยบายภายใตการนําของผูบริหาร            
และทรัพยากรขององคการ เพ่ื อใหบรรลุผลสํ าเร็จตามวัต ถุประสงคและเป าหมายขององคการ                       
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  กระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบั ติใน 3 ระยะ                    
ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จในการแกปญหาอุทกภัย ประกอบดวย ระยะกอนเกิด ขณะเกิด และภายหลังการเกิด
อุทกภัย 
  อุทกภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากน้ําทวม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะ                  
ท่ีน้ําไหลเออลนฝงแมน้ํา ลําธาร หรือทางน้ํา เขาทวมพ้ืนท่ีซ่ึงโดยปกติแลวไมไดอยูใตระดับน้ํา หรือเกิดจากการ
สะสมน้ําบนพ้ืนท่ีซ่ึงระบายออกไมทันทําใหพ้ืนท่ีนั้นปกคลุมไปดวยน้ํา โดยท่ัวไปแลวอุทกภัยมักเกิดจากน้ําทวม  
  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน หมายถึง การจัดตั้งองคกรและการบริหารจัดการทรัพยากร               
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมรับมือ    
และการฟนฟู 
  บูรณาการ หมายถึง การนําทรัพยากรท่ีมีอยูของแตละหนวยงานมาเชื่อมโยงหรือประสานให
เกิดความสอดคลอง ท้ังดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ ฯลฯ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ 
  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการอุทกภัย ประกอบดวย  1) ปจจัยภูมิหลัง 
ไดแก เพศ อายุ   สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
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สถานภาพการทํางาน ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน และ 2) ปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร ไดแก บุคลากร งบประมาณ 
เครื่องมือและอุปกรณ การบูรณาการการปฏิบัติรวมกับองคกรท่ีเก่ียวของ และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ตางๆ 
  ผูอํานวยการทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี นายกเมือง
พัทยา และหัวหนาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีกฎหมายจัดตั้ง 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ี หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล               
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายความรวมถึง องคการบริหาร    
สวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

 

 

 



บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง    ความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการปญหา 
อุทกภัย  ป  2559  ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู  ผูศึกษา         
ไดทําการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ กฎหมาย องคความรู เอกสารตาง ๆ และผลงานวิจัย                
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดและหลักการบริหารจัดการ 
2. แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับภัยพิบัติ 
3. แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับอุทกภัย 
4. แนวคิดและหลักการบริหารจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย 

             5. บทบาทและอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ินตอการบริหารจัดการอุทกภัย 
6. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1.  แนวคิดและหลักการบริหารจัดการ 
   2.1.1 Ricky W. Griffin. (1999) ให คํ า จํ า กั ด ค ว า ม ข อ ง  “ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ” 
(Management) หมายถึง ธุรกิจหรือองคกรท่ีแสดงใหเห็นจากกลุมของบุคคลท่ีมารวมกันทํางานดวยโครงสราง
และการประสานงานเปนหลักการชัดเจนแนชัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนดเปาหมาย
ไว ซ่ึงตองใชทรัพยากรจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ประกอบดวย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ 
(Material) เครื่องจักร (Machine) วิธีการ (Method) และการบริหาร (Management)  
   2.1.2 ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ. (2545) อธิบายความหมายของ “Management”           
อาจแปลวา การจัดการหรือการบริหารหรือการบริหารจัดการก็ได โดยไดรวบรวม ความหมายของคําวา                   
“การบริหารจัดการ” และ “การจัดการ” ไวดังนี้ 
   1) การบริหาร(Administration) จะใชในการบริหารระดับสูง โดยเนนท่ีการกําหนด
นโยบายท่ีสํ า คัญและการกําหนดแผนของผูบริหารระดับสู ง นิ ยมใช ในการบริหารรัฐ กิจ  (Public 
Administration) หรือใชในหนวยงานราชการ  ดังนั้น การบริหาร คือกลุมของกิจกรรม ประกอบดวย            
การวางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอํานวย           
และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงจะมีความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรขององคกร (6 M’s) เพ่ือนําไปใชให
เกิดประโยชนและดวยจุดมุงหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลครบถวน  
   2) การจัดการ (Management) จะเนนการปฏิบัติการให เปนไป ตามนโยบาย             
(แผนท่ีวางไว) ซ่ึงนิยมใชในการจัดการธุรกิจ (Business management) 
  การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง ชุดของหนาท่ีตางๆ (A set of functions)               
ท่ีกําหนดทิศทางในการใชทรัพยากรท้ังหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหบรรลุ ถึงเปาหมาย
ขององคกร การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใชทรัพยากรไดอยางเฉลียวฉลาด
และคุมคา (Cost-effective) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจไดอยาง
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ถูกตอง (Right decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนท่ีกําหนดไว ดังนั้นผลสําเร็จของการบริหาร
จัดการจึงจําเปนตองมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคูกัน  
  2.1.3 อุดม  ทุ ม โฆสิ ต  (2544) ถ าผลิ ตภ าพ เป นการวัดความสํ า เร็จ ในการจั ดการ               
“การจัดการ” (Management) ก็คือสิ่งท่ีผูจัดการกระทําสิ่งตาง ๆ เพ่ือใหสามารถบรรลุผลสําเร็จทามกลาง
กําลังแรงงาน ท่ี มีความหลากหลายและสภาพแวดลอม ท่ี กําลังเปลี่ยนแปลง กระบวนการบริหาร 
(Management) ไดถูกนิยามอยางเปนทางการคือ การวางแผน การจัดการ การนํา และการควบคุมการใช
ประโยชนจากทรัพยากรใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง ชุดของหนาท่ี กลุมกิจกรรม 
 รูปแบบหรือวิธีการดําเนินงานตามข้ันตอนตาง ๆ ของบุคคลท่ีมาปฏิบัติงานรวมกัน ใหเปนไปตามนโยบาย
ภายใตการนําของผูบริหาร และทรัพยากรขององคการ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ขององคการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.2  แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับภัยพิบัต ิ
  2.2.1 ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ สภาวะทางกายภาพ ปรากฏการณทางธรรมชาติ             
การกระทําของมนุษยหรือสารใด ๆ ก็ตามท่ีจะนํามาซ่ึงความสูญเสีย บาดเจ็บ หรือเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม รวมท้ังการบริการทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  2.2.2 ภัยพิบัติ (Disaster) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ใหคําจํากัด
ความ “ภัยพิบัติ” หมายถึง อันตรายหรือเหตุการณรายแรง ซ่ึงเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว กะทันหัน จนเปนเหตุ
กอใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสิน กําหนดประเภทภัยจํานวน 5 ประเภท คือ อุทกภัย  วาตภัย           
ดินถลม อัคคีภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  
  2.2.3 ลักษณะของภัยพิบัติ 

          1) ระดับความเสียหายและความสูญเสียอยูในข้ันรุนแรง กอใหเกิดการบาดเจ็บ และ/หรือ
เสียชีวิต เกิดความสูญเสียและเสียหายตอทรัพยสินเงินทอง 

        2) ประชาชนไมสามารถรับมือกับภัยไดดวยกําลังความสามารถและทรัพยากรของตน 
                2.2. 4  ประเภทของภัยพิบัติ 
                 ศูนยเตรียมความพรอม ปองกันภัยพิบัติ แหงเอเชีย (ADPC) แบงประเภทของภัย 

พิบัติออกเปน 3 ประเภท คือ  1) ภัยธรรมชาติ คือ ภัยอันตรายตางๆ ท่ีเกิดจากธรรมชาติและมีผลกระทบ          
ตอชีวิตความเปนอยูของมนุษย   2) ภัยจากเทคโนโลยี และ 3) ภัยจากความขัดแยงดวยกําลังของมนุษย เชน 
สงครามกลางเมือง  ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสียหายและความสูญเสียเปนอันมากตลอดจนมีการลี้ภัยจากประเทศ
หนึ่งไปยังอีกประเทศอ่ืนๆ 

สํานักเลขาธิการระหวางองคกรดานยุทธศาสตรระหวางประเทศเพ่ือการลดภัยพิบัติ 
แหงสหประชาชาติ (UNISDR) แบงประเภทของภัยพิบัติออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) ภัยธรรมชาต ิ จําแนกตามลักษณะการเกิดออกเปน 3 ประเภท คือ ภัยธรรมชาติ 
เชิงอุตุนิยมวิทยาอุทก (Hydro-Meteorological Disasters) ไดแก น้ําทวม ลมพายุ  คลื่นพายุซัดฝง ภัยแลง 
และภัยธรรมชาติอันมีผลกระทบมาจากสิ่งเหลานี้ เชน อุณหภูมิสูงท่ีสุด/ต่ําท่ีสุด และไฟปา เปนตน รวมถึง 
แผนดินและหิมะถลมอีกดวย ภัยธรรมชาติเชิงธรณีฟสิกส (Geophysical Disasters) แบงเปน แผนดินไหว 
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คลื่นสึนามิ (คลื่นใตทะเลหรือคลื่นใตน้ํา) ภูเขาไฟระเบิด และภัยธรรมชาติทางชีวภาพ (Biological Disasters) 
หมายถึง ภัยจากเชื้อโรคตางๆท่ีทําใหเกิดโรคระบาด สัตวและแมลงท่ีทําลายพืชไรทางเกษตรกรรม 

                  2) ภัยจากเทคโนโลยี จําแนกเปน 3 ประเภท คือ  อุบั ติภัยจากอุตสาหกรรม              
เชน สารพิษ วัตถุเคมีและรังสี   อุบัติภัยจากการคมนาคมขนสง ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ และ
อุบัติภัยอ่ืนๆ เชน อัคคีภัย ตึกถลม เปนตน 

                  องคการอนามัยโลก ไดจําแนกประเภทของภัยออกเปน 4 ประเภท คือ 1) ภัยธรรมชาติ               
2) ภัยท่ีเกิดจากน้ํามือของมนุษย 3) ภัยจากเทคโนโลยี และ 4) ภัยจากโรคระบาด 

                  แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานภาคสนามในการจัดการความเสี่ยงจากภัย
พิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐานในประเทศไทย (CBDRM) ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบงประเภท
ของภัยพิบตัิออกเปน 2 ประเภท คือ  
        1) ภัยพิบัติตามธรรมชาติ หมายถึง ผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติท่ีมี
ความรุนแรงมากกวาปกติ ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกสิ่งแวดลอม ชีวิตมนุษย สังคมและเศรษฐกิจ จําแนกได 
ดังนี้ 
 -  ภัยธรรมชาติเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Disasters) เปนภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาล ไดแก วาตภัย (Storm) สภาวะอากาศท่ีหนาวเย็นผิดปกติ คลื่นความรอน (Heat 
Wave))  ภัยแลง (Drought)  
 -  ภัยธรรมชาติตามสภาพภูมิประเทศ (Topological Disasters) เปนภัยธรรมชาติ ท่ี
เกิดข้ึนตามลักษณะของภูมิประเทศ ไดแก อุทกภัย (Flood) คลื่นพายุซัดฝง (Storm Surges)  คลื่นสึนามิ 
(Tsunami) และหิมะถลม (Avalanche)  
 -  ภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนผิวโลก (Tectonic Disasters) เปนการ
เปลี่ยนแปลงของผิวโลกท่ีทําใหเกิดแผนดินเลื่อน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เปนตน 
 -  ภัยธรรมชาติทางชีวภาพ (Biological Disasters) เปนภัยธรรมชาติท่ีมีสาเหตุ
เนื่องมาจากสิ่งมีชีวิต เชน เชื้อโรคตางๆ ท่ีทําใหเกิดโรคระบาด เชน อหิวาตกโรค กาฬโรค โปลิโอ ไขสมอง
อักเสบ ภัยจากฝูงสัตวและแมลงท่ีทําลายพืชไร  เชน หนูนา ตั๊กแตน ฯลฯ 

ภัยธรรมชาติตางๆ เหลานี้ หากเกิดแลวมิไดสงผลกระทบและความเสียหายตอทรัพยสิน 
 สิ่งแวดลอม ชีวิตมนุษย สังคมและเศรษฐกิจ จะไมถือเปนภัยพิบัติแตจะนับเปนเพียงปรากฏการณทาง
ธรรมชาติเทานั้น 

     2) ภัยพิบัติอันเกิดจากน้ํามือมนุษย ไดแก  ภัยจากเทคโนโลยี ภัยจากอุตสาหกรรม ภัย
จากการกอสราง อุบัติภัยจากการคมนาคมขนสง การจราจร  อุบัติภัยอ่ืนๆ เชน อัคคีภัย ตึกถลม เปนตน ภัยอัน
เกิดจากความขัดแยงกันดวยกําลังของมนุษย ภัยจากการจลาจล เชน สงครามท่ีสรางความเสียหายตอชีวิต
มนุษย ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหคําจํากัดความของ “ภัยธรรมชาติ” ไววา 
หมายถึง ภัยอันตรายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและมีผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูของมนุษย  และโดย
สํานักวิจัยพัฒนาและอุทกภัย กรมทรัพยากรน้ํา ไดจําแนกประเภทของภัยธรรมชาติไว  4 ประเภท คือ 1) ภัย
ธรรมชาติดานน้ํา ไดแก อุทกภัย (Flood) และภัยแลง (Droughts)  2) ภัยธรรมชาติดานลม  ไดแก วาตภัย 
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(Storms) ประกอบดวย  พายุหมุนเขตรอน (Tropical cyclone) พายุฤดูรอน และลมงวงชาง(Tornado)  3) 
ภัยธรรมชาติดานไฟ  ไดแก ไฟปา (Wildfire) และ 4)ภัยธรรมชาติ ดานดิน ไดแก ภูเขาไฟระเบิด(Volcano) 
แผนดินไหว (Earthquakes) แผนดินถลม (Land slides)  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แบงประเภทของภัยตามภารกิจ 
ไว  2 ประเภท คือ 1) ภัยธรรมชาติ  ไดแก  อุทกภัย  วาตภัย โคลนถลม  ภัยแลง  ภัยหนาว  ไฟปา  และ                       
2) ภัยอันเกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก ภัยจากการคมนาคมขนสง อัคคีภัย ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย ภัยจากการทํางาน   อาคารถลม ภัยจากวินาศกรรมและการกอการราย   ภัยจากเชื้อโรค โรคติดตอ 
โรคระบาดสัตว   ภัยจากโรคแมลง  ศัตรูพืชระบาด 

     2.2.5 คุณลักษณะพิเศษของภัยพิบัติ 
1) ภัยหลักกอใหเกิดภัยอ่ืนตามมา (Compound Hazard) หมายถึง เวลาท่ีเกิดภัยข้ึนนั้น 

สามารถกอใหเกิดภัยประเภทอ่ืน ๆ ตามมา ซ่ึงอาจรุนแรงยิ่งกวา และบางครั้งตองใชวิธีการท่ีตรงกันขามกับภัย
ประเภทแรก เชน การเกิดแผนดินไหว และเกิดสึนามิตามมา  และผลจากสึนามิ อาจทําใหเกิดภัยโรคระบาด  
หากไมมีการจัดการท่ีดีพอ 

2) ภัยพิบัติสามารถเพ่ิมความรุนแรงได หากระดับความออนไหวของชุมชนมีสูง (Level of 
Community Vulnerability)  

3) ภัยพิบัติสามารถขยายผลสูพ้ืนท่ีตาง ๆ ในวงกวาง และเปนพ้ืนท่ีท่ีขามเขตการปกครองของ
หนวยงาน (Cross Jurisdiction)  

4) ภัยพิบัติไมมีความแนนอน (Uncertainly) กลาวคือ ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจากภัยตางๆ นั้น 
อาจมีรูปแบบท่ีไม ซํ้าเดิม อาจรุนแรงมากข้ึน หรืออาจมีความถ่ีสูงข้ึน และอาจเกิดข้ึนในเง่ือนเวลาท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เชน พายุนอกฤดู หรือการเกิดแผนดินไหวกลางดึก เปนตน 

5) ภัยพิบัติกอใหเกิดความโกลาหล (Chaos) เพราะในสถานการณท่ีไมปรกติอยางเชนในภัย
พิบัตินั้น จะมีผูไดรับบาดเจ็บ ไดรับความเสียหายมากมายหลายกลุม ในขณะท่ีผูเขามาจัดการใหความชวยเหลือ
ก็จะมากหนาหลายตาเชนเดียวกัน ดังนั้น ความซับซอนและสับสนในการปฏิบัติการจะสูง ท้ังในดานกายภาพ        
ท่ีผิดปรกติจนอาจไมสามารถระบุตําแหนงแหงท่ีได  เชน สะพานขาด  น้ําทวมทาง  ดินถลม พายุพัดบานเรือน
หายไปหมด และยังมีหนวยงาน เจาหนาท่ี ทรัพยากร ของบริจาค จํานวนมาก อันกอใหเกิดความวุนวายสับสน
ไดในท่ีสุด 

สรุปไดวา “ภัยพิบัติ” หมายถึง ภัยอันเกิดแกสาธารณชน ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติหรือ 
การกระทําของมนุษย โดยกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตประชาชน เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหาย และ
ผลกระทบทางลบตอทรัพยสิน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม จนเกินขีดความสามารถของชุมชนท่ีจะใช
ทรัพยากรของตนในการรับมือและจัดการภัยพิบัติและผลกระทบของภัยพิบัติได 
 

2.3.  แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับอุทกภัย  
  2.3.1  อุทกภัย (Flood) 
        สํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา  กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา : http://www.dwr.go.th)ไดใหคําจํากัดความ
ของ  อุทกภัย (Flood) หมายถึง อันตรายจากน้ําทวม อันเกิดจากระดับน้ําในทะเล มหาสมุทร หรือแมน้ําสูงมาก 

http://www.dwr.go.th)%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.dwr.go.th)%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
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จนทวมลนฝงและตลิ่ง ไหลทวมบานเรือน ดวยความรุนแรงของกระแสน้ําทําความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน   
  สมิทธ ธรรมสาโรช(2534) ใหความหมายของอุทกภัย หมายถึง อันตรายอันเกิดจาก               
น้ําทวมหรืออันตรายเกิดจากสภาวะท่ีน้ํ าไหลเออลนฝ งแมน้ํ า  ลําธาร หรือทางน้ํ า อาทิ  ทวมพ้ืนท่ี                
ท่ีตามปกติไมไดอยูใตระดับน้ํา หรือเกิดจากการสะสมน้ําบนพ้ืนท่ี ซ่ึงระบายออกไมทัน ทําใหพ้ืนท่ีนั้นปกคลุม   
ไปดวยน้ํา 
  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 4 บัญญัติไววา  “สาธารณภัย” 
หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดน้ํา การระบาด
ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติมีผูทําใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ 
หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของ
ประชาชน หรือของรัฐ 
  คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ใหคําจํากัดความของ อุทกภัย 
หมายถึง  เหตุการณท่ีน้ําทวมพ้ืนดินสูงกวาระดับปกติ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากมีปริมาณน้ําฝนมากจน ทําใหมีปริมาณ
น้ําสวนเกินมาเติมน้ําบริเวณผิวดินท่ีมีอยูตามสภาพปกติ จนเกินขีดความสามารถการระบายน้ําของแมน้ํา           
ลําคลอง และยังมีสาเหตุมากจากการกระทําของมนุษย  โดยการปดก้ันการไหลของน้ําตามธรรมชาติ ท้ังเจตนา
และไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต  ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม 
  สรุปไดวา “อุทกภัย”  หมายถึง ภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากน้ําทวม หรืออันตรายอันเกิดจาก
สภาวะท่ีน้ําไหลเออลนฝงแมน้ํา ลําธาร หรือทางน้ํา เขาทวมพ้ืนท่ีซ่ึงโดยปกติแลวไมไดอยูใตระดับน้ํา หรือเกิด
จากการสะสมน้ําบนพ้ืนท่ีซ่ึงระบายออกไมทันทําใหพ้ืนท่ีนั้นปกคลุมไปดวยน้ํา โดยท่ัวไปแลวอุทกภัยมักเกิดจาก
น้ําทวม จนกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชนหรือสาธารณชน  ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติ
หรือการกระทําของมนุษย   

  2.3.2 ประเภทของอุทกภัย  
       สมิทธ ธรรมสาโรช (2534) ไดสรุปประเภทของการเกิดอุทกภัยในประเทศไทยวามักจะ
เกิดจากน้ําทวม ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ   
       1) น้ําทวมขัง (Drainage Flood) เปนสภาวะน้ําทวมท่ีเกิดจากระบบการระบายน้ํา ไมมี
ประสิทธิภาพ มักเกิดบริเวณท่ีราบลุมและชุมชนเมืองใหญ ๆ มีลักษณะคอยเปนคอยไปเม่ือฝนตกหนักบริเวณ
นั้นติดตอกันหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้ําลนตลิ่ง สวนมากจะเกิดบริเวณทายน้ําและมีพ้ืนท่ีเกิดการอุทกภัย
แผกวาง  ความเสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร และอสังหาริมทรัพยเปนสวนใหญ สําหรับความ
เสียหายดานอ่ืนมีไมมากนัก เพราะจะทราบขอมูลหรือคําเตือนลวงหนาและมีเวลาเตรียมการปองกันผลกระทบ
จากการเกิดอุทกภัย 
       2) น้ําทวมฉับพลันหรือน้ําปา (Flash Flood) เปนสภาวะน้ําทวมท่ีเกิดและลดลง อยาง
เฉียบพลัน เนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงมีความลาดชันมากและมีคุณสมบัติในการเก็บกักน้ํา หรือตาน
น้ําไดนอย หรืออาจเกิดจากเหตุอ่ืน อาทิ เข่ือนหรืออางเก็บน้ําพัง เปนตนน้ําทวมฉับพลันมักเกิดข้ึนหลังจาก         
ฝนตกหนักไมเกิน 6 ชั่วโมง และมักเกิดบริเวณท่ีราบระหวาง  หุบเขา   ซ่ึงอาจไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้น           

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
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แตมีฝนตกหนักมากในบริเวณตนน้ําท่ีอยูหางออกไป น้ําทวม ฉับพลันจะมีความรุนแรงและเคลื่อนท่ี            
ดวยความเร็วมาก โอกาสในการปองกันหรือหลบหนีจึงมีนอย ดังนั้นความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินจึงมีมาก 

      ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย  จัดแบงประเภทของน้ําทวมหรือ
อุทกภัย เปน 3 ประเภท ไดแก 
         1) น้ําปาไหลหลาก หรือ น้ําทวมฉับพลัน (Flash Flood) มักจะเกิดข้ึนในท่ีราบต่ํา หรือท่ี
ราบลุมบริเวณใกลภูเขาตนน้ํา เกิดข้ึนเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาตอเนื่องเปนเวลานาน  ใหจํานวนน้ําสะสม
มีปริมาณมากจนพ้ืนดินและตนไมดูดซับไมไหว ไหลบาลงสูท่ีราบต่ําเบื้องลาง อยางรวดเร็ว มีอํานาจทําลายลาง
รุนแรงระดับหนึ่ง จนทําใหบานเรือนพังทลายเสียหายและอาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได  
         2) น้ําทวมขัง (Drainage Flood) เปนลักษณะของอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนจากปริมาณน้ํา สะสม
จํานวนมากท่ีไหลบาในแนวระนาบจากท่ีสูงไปยังท่ีต่ําเขาทวมอาคารบานเรือน พืชสวนไรนา ทําใหไดรับความ
เสียหายหรือเปนสภาพน้ําทวมขัง ในเขตเมืองใหญท่ีเกิดจากฝนตกหนัก ตอเนื่องเปนเวลานาน มีสาเหตุมาจาก
ระบบการระบายน้ําท่ีไมดีพอ มีสิ่งกอสรางกีดขวางทางระบาย น้ํา หรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงกรณีพ้ืนท่ีอยูใกล
ชายฝงทะเล 
     3) น้ํ าลนตลิ่ ง (River Flood) เกิด ข้ึนจากปริมาณ น้ํ าจํ านวนมากอัน เนื่ องมาจาก               
ฝนตกหนักตอเนื่องไหลลงสูลําน้ํา หรือแมน้ําปริมาณมากจนระบายลงสูลุมน้ําดานลางหรือออกสูปากน้ําไมทัน 
ทําใหเกิดสภาวะน้ําลนตลิ่งเขาทวม พืชสวนไรนา และบานเรือนตามสองฝงน้ําจนไดรับความเสียหาย ถนนหรือ
สะพานอาจชํารุด เสนทางคมนาคมถูกตัดขาดได 

           2.3.3 สาเหตุการเกิดอุทกภัย 
                ภานุมาศ กําคําเพชร (2550) จําแนกสาเหตุการเกิดอุทกภัยในประเทศไทยออกเปน 2 
ประเภทใหญ ๆ คือ สาเหตุจากธรรมชาติ และ สาเหตุจากการกระทําของมนุษย ดังนี้ 
      1) สาเหตุจากธรรมชาติ 
          พายุหมุนเขตรอน (Tropical cyclone) หมายถึง หยอมความกดอากาศท่ีมีกําลังแรง 
พายุดีเปรสชั่นท่ีจะพัฒนาเปนพายุโซนรอน พายุไตฝุน ตามลําดับ ความเสียหายท่ีเกิดจากพายุมี 3 ประการ
หลัก ไดแก ลมพัดแรง (Violent winds) อุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักมาก (Flood Due to Heave Rainfall) 
คลื่นพายุซัดชายฝง (Storm Surges) 
         รองมรสุม (Monsoon Trough) จะเริ่มพาดผานประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 
บริเวณรองมรสุมหากเปนแนวตีบแคบจะมีเมฆมากและฝนตกหนาแนน 
         ลมมรสุมกําลังแรง (Strong Monsoon) เกิดข้ึนเนื่องจากความแตกตางของอุณหภูมิ
ของพ้ืนดินพ้ืนน้ําในฤดูหนาวและฤดูรอน ไดแก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซ่ึงพัดประมาณฤดูกาลละ 6 เดือน 
         พายุฝนฟาคะนอง ท่ีเกิดข้ึนติดตอกันเปนเวลาหลายชั่วโมงทําใหมีฝนตกหนักตอเนื่องกัน
นาน  น้ําฝนท่ีมีปริมาณมากท่ีตกในปาและบนภูเขาอยางรุนแรงลงสูท่ีราบเชิงเขาอยาง รวดเร็วจนทําใหเกิด            
น้ําทวม เรียกวา น้ําทวมเฉียบพลัน (Flash Flood)  
        น้ําทะเลหนุนสูง ในระยะเวลาของน้ําเกิด คือระดับน้ําทะเลสูงสุดจาก น้ําข้ึนปกติ
ประมาณ รอยละ 20 น้ําทะเลจะหนุนใหระดับน้ําในแมน้ําสูงข้ึนอีกมาก หากเปน ระยะเวลาท่ีประจวบระหวาง



11 

 

น้ําปาและน้ําจากภูเขาไหลลงสูแมน้ํา    ทําใหอัตราการไหลของน้ําในแมน้ํา ลดลงมาก หรืออาจหยุดไหล 
กอใหเกิดน้ําทวมตลิ่งและบริเวณบานเรือนริมฝงแมน้ําได 
         แผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด  จะทําใหเปลือกของผิวโลกบางสวนไดรับความ
กระทบกระเทือนตอเนื่องกัน บางสวนของผิวโลกจะสูงข้ึน บางสวนจะยุบลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เม่ือภูเขาไฟใต
น้ําระเบิดจะทําใหเกิดคลื่นใหญในมหาสมุทรและเกิดน้ําทวมตามเกาะและเมืองตาม ชายฝงทะเล 
        2) อุทกภัยท่ีมีสาเหตุจากมนุษย  
           การตัดไมทําลายปาในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เม่ือเกิดฝนตกหนักจะทําใหอัตราการไหลสูงสุด 
(Peak discharge)  เพ่ิมมากข้ึนและไหลมาเร็วข้ึน เปนการเพ่ิมความรุนแรงของน้ําในการ ทําลายและยังเปน
สาเหตุของดินถลมดวย นอกจากนี้ยังทําใหดินและรากไมขนาดใหญถูกชะลางใหไหลลงมาในทองน้ํา ทําใหทอง
น้ําตื้นเขินไมสามารถระบายน้ําไดทันที รวมท้ังกอใหเกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนทางดานทายน้ํา 
           การขยายเขตเมืองลุกล้ําเขาไปในพ้ืนท่ีลุมต่ํา ซ่ึงเปนแหลงเก็บน้ําธรรมชาติทําใหไมมี             
ท่ีรับน้ํา ดังนั้นเม่ือน้ําลนตลิ่งก็จะเขาไปทวมบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีลุมต่ําซ่ึงเปนเขตเมืองท่ีขยายใหมกอน  
           การกอสรางโครงสรางตางๆ ขวางทางน้ําธรรมชาติ ทําใหมีผลกระทบตอการ ระบาย 
น้ําและกอใหเกิดปญหาน้ําทวม การออกแบบทางระบายน้ําของถนนไมเพียงพอ ทําใหน้ําลน  เออในเขตเมือง
ทําความเสียหายใหแกชุมชนเมืองใหญ เนื่องจากระบายไดชามาก 
            การบริหารจัดการน้ําท่ีไมดี เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดน้ําทวมโดยเฉพาะบริเวณ       
ดานทายเข่ือนหรืออางเก็บน้ํา 

                อัมพิกา สายบัวใย (2553) น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบและสรางความเสียหาย 
เปนอันดับตนๆ ของประเทศไทย และเปนภัยธรรมชาติท่ีสามารถเกิดข้ึนไดตลอดปจนบางครั้งสรางความ
เสียหายอยางใหญหลวงจนกลายสภาพเปนภัยพิบัติไดทันที สาเหตุของน้ําทวมนั้นเกิดข้ึน ท้ังตามธรรมชาติ  
และจากการกระทําของมนุษย  โดยสาเหตุหลักๆของการเกิดน้ําทวม  ดังนี้ 
       1) สาเหตุตามธรรมชาติ ท่ีสงผลใหเกิดฝนตกชุกตอเนื่องจนทําใหปริมาณน้ําใน ทะเลและ
แมน้ําเออลนฝง โดยเฉพาะชวงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมนั้น เปนผลมาจากหยอมความกดอากาศต่ํา พายุหมุนเขตรอน 
รองมรสุมหรือรองความกดอากาศต่ํา ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเข่ือนพัง 
       2) สาเหตุจากการกระทําของมนุษย ไดแก  การตัดไม ทํ าลายป า ซ่ึงกอให เกิด              
น้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก   การบุกรุกและปรับเปลี่ยนการใชประโยชนท่ีดิน การท้ิงขยะลงแมน้ํา            
ลําคลอง และการท้ิงเศษขยะลงในทอน้ําทําใหทอน้ําอุดตัน เปนตน 

           2.3.4  ผลกระทบจากอุทกภัย 
                    น้ําทวมสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีประสบภัย ในหลายระดับ 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับความรุนแรงของน้ําทวมท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถแบงอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดจากน้ํา
ทวมหรืออุทกภัยไดดังนี้ 
           1) ผลกระทบตอรางกายและจิตใจ เสียชีวิต เชน จมน้ํา ไดรับอันตรายจากไฟฟารั่ว 
สัตวมีพิษกัดหรือตอย บาดเจ็บ เชน บาดเจ็บจากของมีคมท่ีลอยมาตามน้ําหรือขณะอพยพหลบหนีภัยจากน้ํา
ทวม และไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ เชนตองสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากเหตุการณน้ําทวม 
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        2) ผลกระทบทางดานสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน การระบาดของโรคติดตอ เชนโรคฉ่ี
หนู โรคตาแดง โรคผิวหนัง โรคทองรวง อหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไขเลือดออกและโรคมาลาเรีย 
เปนตน และการถูกสัตวมีพิษกัดหรือตอย เชน งู ตะขาบ แมงปอง เปนตน 
         3) ผลกระทบตอทรัพยสิน ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย เชน รถยนต รถจักรยานยนต 
และสิ่งของมีคาอ่ืนๆ อาคารบานเรือนหรือสิ่งกอสรางพังเสียหาย เชน บานพัง โรงเรือนเลี้ยงสัตวหรือ
โรงเรือนเพาะชําไดรับความเสียหาย 
        4) ผลกระทบตอสาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท อินเทอรเน็ต และสัญญาณ       
ถูกตัดขาด เสนทางคมนาคมและการขนสง อาจจะถูกตัดขาดเปนชวงๆ โดยความแรงของกระแสน้ํา 
         5) ผลกระทบตอพืชผลทางการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว   พ้ืนท่ีการเกษตร และ การ
ปศุสัตว ไดรับความเสียหาย  เชน พืชผล ไรนา อาจถูกน้ําทวมตายได สัตวพาหนะ วัว ควายสัตวเลี้ยง ตลอดจน
ผลผลิตท่ีเก็บกักตุน หรือมีไวเพ่ือทําพันธุ ไดรับความเสีย 

        สรุปไดวา “อุทกภัย” จัดเปนสาธารณภัยหรือภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ําทวมไมวาจะเกิดจาก
ธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย  โดยกอใหเกิดอันตรายแกสาธารณชน เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหาย 
และผลกระทบทางลบตอชีวิต ทรัพยสิน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม จนเกินขีดความสามารถของชุมชนท่ี
จะใชทรัพยากรของตนในการรับมือและจัดการภัยพิบัติและผลกระทบของภัยพิบัติจากน้ําทวมได   

2.4. แนวคิดและหลักการบริหารจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย 

  2.4.1 แนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

      แนวคิดดั้งเดิม การบริหารจัดการหรือการจัดการภัยพิบัติ   จะเริ่มหลังจากเกิดภัยพิบัติ  คือ การ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) ซ่ึงจะเนนท่ีการรับมือ  การบรรเทาและการใหความ
ชวยเหลือหลังการเกิดภัย (Response and Relief) เนื่องจากในอดีตมักมองวาผลกระทบจากภัยพิบัติไม
สามารถคาดการณได    จึงไมมีการประเมินความเสี่ยงและมีแนวคิดวาผูประสบภัยคือ “ เหยื่อ” ของภัยพิบัติ 
ซ่ึงไมสามารถชวยเหลือตนเองไดและเปนเพียงผูรอรับความชวยเหลือจากรัฐและองคกรภายนอก การบริหาร
จัดการดานภัยพิบัติในอดีตท่ีผานมาท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยจึงออกมาในแนวคิด ของการ “ รอใหเกิดภัย
พิบัติเสียกอนแลวจึงคอยหาทางจัดการ” โดยไมมีการกําหนดมาตรการและวิธีปองกันหรือลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดจากภัยพิบัติ แตใชการตั้งรับซ่ึงเนนการรับมือตอสถานการณฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข และการฟนฟูหลังการ
เกิดภัยพิบัติ 

      แนวคิดสมัยใหม  ปจจุบันไดมีการพัฒนาและปรับแนวคิดในการบริหารจัดการหรือการจัดการภัย
พิบัติ ในรูปแบบใหม  โดยเริ่มจากการปองกันและการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  (Disaster Risk 
management) เพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ  การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยใชชุมชน
เปนฐาน  ถือเปน นวัตกรรม(Innovation) ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ในระดับชุมชนเชิงปองกัน                      
เปนกระบวนการท่ีไดรับการยอมรับและถือปฏิบัติอยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากเปนระบบท่ีมีขอมูลการ
บริหารทรัพยากร การวางแผนการมีสวนรวมและการจัดการองคกรระดับทองถ่ินท่ีชัดเจน มีกระบวนการเปน
ข้ันเปนตอนและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ จังหวัดและหนวยงานตาง ๆ    
ทุกระดับใหการสนับสนุน 
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      การจัดการภัยพิบัติตามแนวคิดเดิม จะเริ่มหลังการเกิดภัยพิบัติ คือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Management) ซ่ึงจะเนนท่ีการรับมือ สวนการจัดการภัยพิบัติตามแนวคิดใหม ซ่ึงเนนการ
จัดการเชิงรุก ดังแสดงในแผนภาพ 2.1 และ 2.2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนภาพ 2.1 การจัดการภัยพิบัติตามแนวคิดเดิม    แผนภาพ 2.2 การจัดการภัยพิบัติโดยใชชุมชนเปนฐาน 
 2.4.2 กระบวนการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

       1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2550  ซ่ึงมีผลบังคับใช           
เม่ือวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2550  กําหนดใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาท่ีในการจัดทําแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูอํานวยการจังหวัด จัดทํา
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ซ่ึงนับเปนกระบวนการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัย
พิบัติของประเทศไทยในปจจุบันนี้  โดยไดมีการจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2553-
2557 และในแผนดังกลาวไดกําหนดกระบวนการบริหารจัดการภัยพิบัติ  ออกเปน  3  ระยะ คือ กอนเกิดภัย 
ระหวางเกิดภัย และหลังเกิดภัย ดังนี้  

  ก.ระยะกอนเกิดภัย  แบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 
  1) มาตรการการปองกันและลดผลกระทบ  เปนการปรับระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติใหมี
ขีดความสามารถในการเตรียมการเผชิญสาธารณภัยตางๆ ไวลวงหนากอนเกิดภัยเปนการลดความรุนแรงและ
ลดความสูญเสียจากสาธารณภัยท่ีมีตอประชาชนในพ้ืนท่ีใหมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด ไดแก  การปองกันภัยพิบัติ
โดยใชมาตรการดานโครงสราง และการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศดานการบริหารจัดการสาธารณภัย             
เพ่ือจัดทําฐานขอมูล ดานสาธารณภัย ตลอดจนฐานขอมูลวัสดุ อุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหสมบูรณ ทันสมัย สามารถเชื่อมตอระบบขอมูลไดระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตั้งแตระดับจังหวัดถึงระดับ
ทองถ่ิน  
  2) มาตรการในการเตรียมความพรอม  เปนการสรางระบบการเตรียมความพรอมและ
แนวทางปฏิบัติในการรับมือกับภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือลดภาระในการใหความชวยเหลือของภาครัฐเม่ือเกิดภัย 
ไดแก 1) การจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ตั้งแตระดับจังหวัด /ระดับอําเภอ /ระดับ
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ทองถ่ินถึงระดับชุมชน   2)  การพัฒนาระบบการพยากรณและการแจงเตือนภัย ต้ังแตระดับจังหวัด /ระดับ
อําเภอ /ระดับทองถ่ินถึงระดับชุมชน 3)  การพัฒนาศักยภาพของระบบสื่อสาร  4)  การฝกซอมแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ตั้งแตระดับจังหวัด /ระดับอําเภอ /ระดับทองถ่ินถึงระดับชุมชน  5)  
การเตรียมปจจัยสี่เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย          6)  การเตรียมสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช ยานพาหนะ และดานพลังงาน เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  7)  การเตรียมบุคลากรเพ่ือ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   8)  การเสริมสรางความพรอมของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย   และ 9)  การสงเสริมใหความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  รวมท้ัง วิธีปฏิบัติตนในการเตรียมตัวใหรอดปลอดจากภัยพิบัติใหกับประชาชน 
  ข. ระยะระหวางเกิดภัย 
      มาตรการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  เปนการเตรียมการท่ีจําเปนใหสามารถเผชิญและจัดการภัย
พิบัติท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพ่ือใหการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมีระบบ 
ชัดเจน ไมสับสน และลดความสูญเสียใหมีนอยท่ีสุด ไดแก 

1) การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจระดับจังหวัด 

2) การเชื่อมโยงระบบติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานใหใชงานไดขณะเกิดภัย 

3) การสนธิกําลังเขาชวยเหลือและควบคุมสถานการณ โดยเนนการปฏิบัติการคนหาและ
ชวยชีวิต และการจัดตั้งศูนยขอมูลผูประสบภัย รวมท้ังการซอมแซมฉุกเฉิน 

4) การรักษาพยาบาลผูประสบภัย โดยการจัดระบบการแพทยและการสาธารณสุขฉุกเฉิน
อยางมีประสิทธิภาพ 

5) การจัดการศพ โดยการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณเก็บรักษาศพ และการตรวจพิสูจน
เอกลักษณบุคคล  

6) การประชาสัมพันธ โดยการจัดต้ังศูนยประชาสัมพันธ  และจัดทําขาวสถานการณภัยพิบัติ
ท่ีถูกตอง เผยแพรใหสาธารณชนทราบทุกระยะ เพ่ือลดความตื่นตระหนัก  

ค. ระยะหลังจากเกิดภัย 
  มาตรการในการจัดการหลังเกิดภัย เพ่ือบรรเทาทุกขข้ันตนแกผูประสบภัยโดยเร็ว ตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย และฟนฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบภัย ใหกลับสู
สภาพปกติโดยเร็ว ไดแก 

1) การใหความชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย 
2) การฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบภัย 

3) การฟนฟูดานปศุสัตว 

4) การบูรณะสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเสียหาย 

5) การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเสียหาย 
6) การจัดการสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีประสบภัย 

7) การรายงานและติดตามประเมินผล โดยการจัดทํารายงานความเสียหายจากสาธารณภัย 
และติดตามประเมินผลการสงเคราะหผูประสบภัยและการฟนฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบภัย 
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      2) ศูนยเตรียมความพรอม ปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย เปนองคกรแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตท่ีไดนําเอาแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนมาประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
(Disaster Risk Management)  โดยเชื่อวาแนวคิดดังกลาวจะปลูกฝงการสราง “วัฒนธรรมในการปองกัน” ซ่ึง
จะชวยลดความเสี่ยงและนําไปสูการสรางความปลอดภัยใหแกชุมชน  ซ่ึงใหคําจํากัดความแนวคิดดังกลาวไววา 
“การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยใชชุมชนเปนฐาน” เปนกระบวนการบริหารจัดการภัยพิบัติของชุมชน
โดยชุมชนเองอยางเปนระบบครบวงจร โดยเริ่มจากการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือหาแนวทางปองกัน
และลดผลกระทบ รวมท้ัง เตรียมความพรอมกอนเกิดภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย การฟนฟู
บูรณะหลังเกิดภัย ตลอดจน การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  และเปลี่ยนแปลงวิธีการใหเหมาะสม เพ่ือลด
ผลกระทบและระดับความเสียหายใหอยูในระดับท่ีชุมชนรับมือได  โดยมีแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติ              
3 ข้ันตอนหลัก  คือ ข้ันตอนการปฏิบัติในสภาวะปกติ  ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัยพิบัติ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติหลังการเกิดภัยพิบัติ  ดังนี้ 

  ก. ข้ันตอนการปฏิบัติในสภาวะปกติ (กอนเกิดภัยพิบัติ) ประกอบดวย 
      1) การปองกันและลดผลกระทบ เปนข้ันตอนท่ีภาครัฐตองชวยอํานวยการและสนับสนุน
ในการสรางชุมชนใหตระหนักถึงภัยและความลอแหลมท่ีจะนําไปสูความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้ 
   1.1) การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล สภาพปญหา ภัยและความลอแหลมดวย
ชุมชนเอง สิ่งตาง ๆท่ีมีความลอแหลม เชน ชีวิต ทรัพยสิน สถานท่ีราชการ สิ่งแวดลอม สิ่งสาธารณประโยชน            
การประกอบอาชีพ เปนตน 
   1.2) การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Risk Assessment) โดยการวิเคราะหหา
โอกาสและความเปนไปไดท่ีจะเกิดภัยพิบัติในพ้ืนท่ีของตน เพ่ือใหชุมชนทราบและเขาใจถึงลักษณะ รูปแบบ 
ความรุนแรง ความถ่ี ความสูญเสีย และสถานการณในชุมชนของตน ประกอบดวย การประเมินภัย (Hazard 
Assessment) คือ การประเมินธรรมชาติและพฤติกรรมของภัย เพ่ือชี้ใหเห็นลักษณะของภัยท่ีเกิดข้ึนและมีผล
ทางลบตอชุมชน และการวิเคราะหความลอแหลม (Vulnerability Analysis) เพ่ือระบุวาสิ่งใดบางมีความ
ลอแหลมตอความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติ เพราะสาเหตุใด 
   1.3) การประเมินกําลังความสามารถ (Capacity Assessment) ของชุมชนในการ
เตรียมปองกันภัย ทรัพยากรใดบางท่ีสามารถนํามาใชในกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงไดบางท้ังกอนเกิดภัย 
ระหวางและหลังเกิดภัย 
   1.4) ประเมินการรับรูของชุมชน (People’s Perception of Risk) ประชาชนในแต
ละพ้ืนท่ีจะรับรูและมองภาพของภัยพิบัติในระดับและแงมุมท่ีตางกันข้ึนกับ อายุ เพศ การศึกษา ภูมิหลัง 
ประสบการณ วิถีชีวิต หนาท่ีการงาน ประเพณี วัฒนธรรม ความรูและความไมรูในสภาพความเปนอยูและ
สิ่งแวดลอมท่ีเสี่ยงตอภัย 
   1.5) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) คือการเอาผลท่ีไดจากการประเมิน
ตาง ๆ มาวิเคราะหเพ่ือหาทางเลือกในการปองกันและแกไขในชุมชนท่ีเหมาะสม ไดแก 
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 -การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสของความนาจะเกิดภัยพิบัติ โดยการปองกัน
มิใหเสียหาย หรือลดความรุนแรงเสียหาย เชน การจัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน การปรับ แกไขกระบวนการ            
เปนตน 

 - การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) คือ การแบงโอนความเสี่ยงไปใหผูอ่ืน
รับผิดชอบ เชน การจางผูอ่ืนใหดําเนินการแทน การประกันภัย การประกันชีวิต เปนตน 

 - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptation) คือ การเลือกท่ีจะไมดําเนินการใด 
ๆ แตยอมท่ีจะมีชีวิตอยูทามกลางความเสี่ยง เนื่องจากพิจารณาความนาจะเปนของการเกิดภัยพิบัตินั้น ยังอยูใน
วิสัยท่ีชุมชนยอมรับและทนตอผลกระทบได 

 - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)   คือ การเลือกท่ีจะเลิก ลด หรือ
หลีกเลี่ยงการกระทํา ไมยุงกับกิจกรรม เชน การยายถ่ินฐาน 
    1.6) การจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยและแผนท่ีปลอดภัย (Risk and Safety Map) 
ประกอบดวย แผนท่ีแสดงท่ีตั้งบานเรือน  พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย  พ้ืนท่ีปลอดภัย เสนทางการอพยพหนีภัย และตําแหนง
ท่ีตั้งเครื่องมืออุปกรณ   

 
แผนภาพ 2.3 กระบวนการประเมินความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การเตรียมความพรอมระดับชุมชน ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๆ  ดังนี้ 
       2.1) ระบบเตือนภัย  คือ วิธีการและข้ันตอนติดตามรวบรวมขอมูลสภาวะอากาศ สภาพ
ภูมิประเทศ เพ่ือนํามาประเมินวิเคราะห โดยอาจมีการจําลองสถานการณ พยากรณภัยพิบัติลวงหนา  เพ่ือให
ชุมชนไดเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติ  ท้ังนี้ ควรใชรูปแบบการเตือนภัยท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ  เชน การเตือนภัยลวงหนาระยะยาว รายป รายฤดูกาล รายเดือน หรือชวงสั้น ๆ กอนเกิดภัย หรือ
ขณะเกิดภัย   

 

แผนการจดัการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

แผนการฟ้ืนฟแูละบูรณะ 

 

แผนป้องกนั ลดความเส่ียง

และเตรียมความพร้อม 

• การเตรียมการดาํเนินงาน 
• การประเมินภยัและการวเิคราะห์ความล่อแหลม 
• การประเมินความเส่ียงและการจดัระดบัความเส่ียง 
• การจดัการความเส่ียง 
• การจดัทาํแผนท่ีเส่ียงภยัและแผนท่ีปลอดภยั 
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                         2.2) ระบบแจงภัย คือ การแจงและการรับแจงขอมูลจากการเตือนภัย ซ่ึงคาดวาจะเกิดข้ึน
หรือกําลังจะสิ้นสุดลง การแจงภัยมีท้ังแจงภัยลวงหนาระยะยาว หรือชวงสั้น ๆ กอนเกิด เปนรายวัน รายชั่วโมง 
หรือนาที เพ่ือทําการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยไดทันเวลาและชวยชีวิตไดทันการณ 
       2.3) การติดตั้ง ดูแล และรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการติดตอสื่อสารใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานไดทุกเวลา เชน หอเตือนภัย ระบบเสียงตามสายในชุมชน ไซเรนมือหมุนและโทรโขง นกหวีด วิทยุ
สื่อสาร หมายเลขโทรศัพทพ้ืนฐานและมือถือ 
       2.4) การจัดตั้งทีมคนหาและชวยชีวิต ควรมีอยางนอย 1-2 ทีม เพ่ือรับผิดชอบพ้ืนท่ี และ
ควรทําการฝกซอมอยางสมํ่าเสมอ  
       2.5) การจัดทํารายการวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ โดยระบุผูรับผิดชอบและสถานท่ีเก็บ
รักษา และวิธีการนําไปใชเม่ือเกิดภัย 
       2.6) จัดทํารายการยานพาหนะในชุมชนท่ีจะใชอพยพประชาชน 
       2.7) จัดทําบัญชีรายชื่อ พรอมหมายเลขโทรศัพทผูท่ีรับผิดชอบในการจัดการภัยพิบัติของ
ชุมชน รายชื่อสวนราชการหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในระดับชุมชน อําเภอ และจังหวัด รายชื่อผูอพยพตามความ
เรงดวน  ใหเปนปจจุบัน 
       2.8) กําหนดตารางการฝกอบรมและการซอมแผนอพยพหนีภัยท้ังภายใน ชุมชน และกับ
หนวยงานหรือชุมชนภายนอก 
       2.9) กําหนดเวลาในการปรับปรุงแผนทุกๆ ป หรือทุกครั้งหลังจากซอมแผน 
       2.10) กําหนดบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน และไมซํ้าซอนกัน  
       2.11) กําหนดจุดรวมพล (Muster Point) ท่ีผูเก่ียวของตองมารวมกัน 
       2.12) กําหนดจุดท่ีแตละทีมตองเขาประจําการเพ่ือเตรียมชวยเหลือ 
       2.13) กําหนดจุดปลอดภัย ลําดับชั้นการบังคับบัญชาและตัวแทนใหชัดเจน 
  ข. ข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัยพิบัติ 
       1) การเตรียมการอพยพ ผูรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพและท่ีพักฉุกเฉิน พรอม
ทีมงานกูภัยและชวยชีวิตผูประสบภัย ทีมอพยพผูประสบภัย ทีมดูแลผูประสบภัย และทีมรักษาพยาบาล 
รวมตัวกัน ณ จุดรวมพล และผู ท่ีไดรับมอบหมายทําหนาท่ีประกาศขาวฉุกเฉินและการแจงเตือนภัย                 
นําเครื่องมือข้ึนยานพาหนะประกาศแจงเตือนประชาชนอพยพไปยังจุดปลอดภัย ท่ีกําหนดไวแลว  

    2) การอพยพหนีภัย เม่ือไดรับการแจงเตือนใหอพยพหนีภัย ใหเตรียมรวบรวม ถุงยังชีพ
และของใชเทาท่ีจําเปนจริง ๆ ติดตามฟงประกาศทุกระยะ ปดเครื่องใชไฟฟาและแกสท้ังหมดทุกจุดทันที            
ปดวาลวน้ํา หากพอมีเวลาใหมัดหรือผูกขาวของเครื่องใชใหญ ๆ เชน ตู โตะ เตียง ใหแนนหนา ผูปฏิบัติงาน
ภาคสนามควรเนนย้ําใหผูประสบภัยอยาตื่นตระหนัก ใหมี การตั้งสติและปฏิบัติตามแผนและเสนทางการอพยพ
ท่ีเตรียมไวอยางเครงครัด โดยจัดลําดับความสําคัญตามประเภทบุคคล เชน ผูปวย ผูพิการ เด็ก และคนชรา  
  เม่ือถึงพ้ืนท่ีปลอดภัยแลว ใหตรวจสอบรายชื่อและจํานวนผูอพยพ  หากพบวา มีผูติดคาง            
ใหสงทีมกูภัยและชวยชีวิตเขาไปคนหาทันที  แตหากเกินกําลังความสามารถของชุมชนใหประสานไปยัง
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพ่ือขอรับการ
ชวยเหลือตอไป  ท้ังนี้ บางสถานการณ เชน น้ําทวม ฉับพลัน แผนดินไหว ซ่ึงชุมชนอาจไมมีเวลาเพียงพอในการ
อพยพตามข้ันตอน อาจตองพลิกแพลงตามสถานการณและคํานึงถึงการเอาชีวิตรอดกอนเปนลําดับแรก 
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  ค. ข้ันตอนการปฏิบัติหลังการเกิดภัย 
       1) จัดตั้งศูนยบรรเทาทุกขชั่วคราวในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตามสถานการณในขณะนั้น โดยให
ศูนยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการรับแจงความเสียหายของชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังประชาสัมพันธ
สถานการณตาง ๆ ดวย 
      2) คณะอนุกรรมการฝายบรรเทาทุกขจัดหาและจัดการดานอาหาร น้ํา  เครื่องดื่ม  
เครื่องนุงหม และปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนใหแกผูประสบภัย 
      3) จัด ต้ังศูนยฟ นฟูสภาพจิตผูประสบภัย โดยประสานขอความชวยเหลือไปยัง              
นักสังคมสงเคราะห  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 
      4) การคาหาและชวยชีวิต โดยทีมกูภัยและชวยชีวิต ดําเนินการคนหาและชวยเหลือ 
ผูประสบภัยรวมกับสมาชิกในชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเขามาชวยเหลือ ทีมปฐมพยาบาลรวมกับทีมกูภัยและ
ชวยชีวิต ทําการชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตนกอนสงตอไปยังสถานพยาบาล 
      5) การตรวจนับจํานวนผูเสียหายและผูเสียชีวิตใหเปนหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฝาย
จัดการในภาวะฉุกเฉินทําการตรวจนับจํานวนผูเสียหาย และจํานวนผูเสียชีวิต พรอมจัดทํารายงานใหแก
นายอําเภอ(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรประเมินความเสียหายและความสูญเสีย  ในระดับชุมชน
ควรเปนการประเมินตามการเห็น คือ การตรวจนับจํานวน)  
      6) ดําเนินการซอมแซมเรงดวน โดยใชวัสดุเทาท่ีมีและเทาท่ีจะดําเนินการได เพ่ือใหการ
คมนาคม การติดตอสื่อสาร และการบริการทางสาธารณูปโภค สาธารณูปการสามารถใชการไดชั่วคราว เชน 
การใชตนมะพราวท่ีลมลงพาดลําคลองเปนทางเดินขามชั่วคราว 
      7) คณะอนุกรรมการฝายจัดการในภาวะฉุกเฉินสํารวจและจัดทํารายชื่อผูประสบภัย ผูเสียชีวิต  
ผูสูญหายและความเสียหายทางทรัพยสิน นําไปติดประกาศไวท่ีศูนยบรรเทาทุกข 
      8) การอพยพกลับ หลังจากไดรับการแจงประกาศจากองคกรหลักท่ีเก่ียวของ ไดแก ศูนย
เตือนภัยพิบัติแหงชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองอํานวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือนจังหวัดและอําเภอวาสถานการณไดคลี่คลายหรือกลับสูสภาพปกติแลว  ใหคณะอนุกรรมการฝาย
การอพยพหนีภัยและท่ีพักฉุกเฉิน แจงใหผูประสบภัยทราบ  และประสานกับทีมท่ีทําการประเมินความเสียหาย
เบื้องตน เพ่ือประเมินความปลอดภัยและตรวจสอบสถานการณใหแนชัดวาปลอดภัยแลว จึงอพยพผูประสบภัย
กลับบานอยางปลอดภัย 
 2.4.3  กระบวนการบริหารจดัการอุทกภัย 

         1) ชู โชค  อายุพงศ  เสนอแนวทางบริหารจัดการอุทกภัย   โดยใชมาตรการปองกัน             
ความเสียหายและบริหารจัดการน้ําทวม ดวยวิธีการเรียนรูและเขาใจในผลกระทบจากน้ําทวมท่ีมีตอชุมชน  
สังคม  เศรษฐกิจท่ีมีความเก่ียวของกับผูคนท่ีอาศัยอยูในบริเวณลุมน้ําและพ้ืนท่ีน้ําทวมถึง ประกอบดวย 

ก. มาตรการใชสิ่งกอสราง  (Structural  measures)  
โดยนําสิ่งกอสรางมาใชลดขนาดความรุนแรงของน้ําทวม เชน การปรับปรุงสภาพลําน้ํา 

(Channel modifications) การใชอางเก็บน้ําบรรเทาน้ําทวม (Flood mitigation reservoirs) เข่ือนและพนัง
ก้ันน้ํา (Levees and Floodwalls) เสนทางน้ําออมเมือง (By-pass floodways)  พ้ืนท่ีชะลอน้ําและแหลงเก็บ
กักน้ําน้ําทวม (Retarding basins  and flood storage areas) เปนตน สิ่งสําคัญท่ีควรพิจารณาคือการ
เลือกใชวิธีแกปญหาวิธีใดวิธีหนึ่งท่ีกลาวมาแลวขางตน  อาจเกิดผลกระทบกับสมดุลของแมน้ําสายเดิมหรืออาจ
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ทําใหสภาพการเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีของน้ําลดลงและทําใหอัตราการไหลมีคาเพ่ิมข้ึน  ดังนั้น จึงตองมีการศึกษา 
เพ่ือหาวิธีอ่ืนมาใชแกปญหา  เชน  การปรับปรุงลักษณะภูมิทัศนของลําน้ําหรือการปรับสภาพพ้ืนผิวลําคลอง
โดยเคลือบผิวดวยวัสดุท่ีชวยลดความเร็วในการไหล 
  การบริหารจัดการปญหาอุทกภัย ควรจะทําการวิเคราะหเพ่ือแกปญหาโดยเลอืกจากหนึ่งหรือ
หลายๆขอดังตอไปนี้   เพ่ือใชลดความรุนแรงของสถานการณอุทกภัย   

1) การลดอัตราการไหลของน้ําโดยการใชวิธีตางๆเพ่ือชะลอการไหลของน้ํา 
2) การควบคุมปริมาณการไหลโดยกักน้ําไวในอางเก็บน้ําหรือแหลงเก็บกักน้ํา เพ่ือควบคุม

ปริมาณน้ําไมใหไหลมากเกินไปโดยเฉพาะในชวงน้ําทวม 
3) การจํากัดเสนทางการไหลของลําน้ําโดยการสรางพนังก้ันน้ําหรือคลอง 
4) การปรับปรุงสภาพลําน้ําและสภาพการไหล  เชน การสรางทางระบายน้ําออม ตัวเมือง

เพ่ือลดระดับความสูงของน้ําในลําน้ําสายหลัก 
5) การระบายน้ําออกจากลําน้ําท่ีมีสภาพวิกฤต  เชน  การใชเครื่องสูบน้ํา 

  ข. มาตรการไมใชสิ่งกอสราง (Non-structural measures) 
เปนมาตรการท่ีไมเนนสิ่งปลูกสรางถาวร ดังนั้นจึงมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 

การประเมินผลเพ่ือตัดสินใจในการหาแนวทางแกปญหาโดยใชมาตรการไมใชสิ่งกอสรางเปนเรื่องท่ียาก
พอสมควร เนื่องจากการกําหนดนโยบายบางอยางอาจสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคมมากกวามาตรการ
ใชสิ่งกอสราง และยังตองศึกษาใหคลอบคลุมเพ่ือใหถูกกฎหมายดวย มาตรการไมใชสิ่งกอสรางจําแนกออกเปน 
2 มาตรการยอย คือ มาตรการท่ีพยายามทําใหเกิดน้ําทวมไดยากข้ึน และมาตรการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือใชเปน
แหลงกักเก็บน้ํา ดังนี้ 

1) มาตรการท่ีพยายามจะทําใหเกิดน้ําทวมไดยากข้ึน ไดแก 
             1.1) การจัดการใชสอยท่ีดิน (Land use management) การจัดการใชสอยท่ีดินมีความ

แตกตางกับมาตรการใชสิ่งกอสราง ซ่ึงมาตรการใชสิ่งกอสรางเปนการปรับพฤติกรรมการไหลของน้ํา  โดย
พยายามใหน้ําไหลไกลจากพ้ืนท่ีท่ีตองการปองกันมากท่ีสุด  สวนการจัดการใชสอยท่ีดินเปนการปรับรูปแบบ
การใชท่ีดินใหรองรับเหตุการณน้ําทวมในบริเวณท่ีจะมีการพัฒนาในอนาคต  วิธีนี้ถือเปนวิธีท่ีใหผลดีมากในการ
ลดความเสียหายจากน้ําทวม   เชน การใชระบบจัดเก็บภาษีท่ีดินในบริเวณท่ีมีแนวโนมจะเกิดน้ําทวม            
เพ่ือปองกันการเกิดความเสียหายท่ีตองสูญเสียเงินในการซอมแซมภายหลัง    การจัดการใชท่ีดินหรือการ
วางแผนควบคุมการใชท่ีดิน  การควบคุมผังเมือง (Zoning) และการควบคุมสิ่งปลูกสรางและการพัฒนา  ซ่ึงตอง
นํามาประยุกตใชในการวางผังเมืองเพ่ือพัฒนาใหเจริญเติบโตและปองกันน้ําทวม  

             1.2) การเวนคืนท่ีดินและการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีอยูอาศัยบริเวณน้ําทวม เปนวิธ ี              
ท่ีจะสงผลดีระยะยาวกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอม  แตจะมีขอเสียเปน ความสูญเสียทางดาน
ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูของผูคนในชุมชน  

        2) การปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือใชเปนแหลงเก็บกักน้ํา   
   น้ําทวมท่ีเกิดจากการไหลนองของน้ําบนพ้ืนผิว สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดใหชาลงได
โดยการปรับปรุงพ้ืนท่ีเปนแหลงกักเก็บน้ํา เชน 
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  2.1) Retention เปนวิธีเก็บน้ําไวในระยะหนึ่งในแหลงเก็บกักน้ําแลวปลอย ใหน้ําระบายไป
ชาๆ โดยการซึม   การกรอง   หรือการระเหย   Retention จะใชวิธีขุดบอเพ่ือดักน้ํา โดยดาดผิวบอดวยหิน
หรือวัสดุซึมไดเพ่ือระบายน้ําออกไป 
  2.2) Detention  เปนวิธีกักน้ําในระยะสั้นเพ่ือลดอัตราการไหลสูงสุด  โดยระบายน้ําออกจาก
แหลงเก็บน้ําโดยทอระบายน้ําหรือทางน้ํา Detention มีการใชกันมากซ่ึงพบเห็นท่ัวไป เชน ท่ีเก็บน้ําท่ีระบาย
น้ําจากหลังคา ระบบระบายน้ําใตสนามกีฬาหรือลานจอดรถ  

  ค. มาตรการลดผลกระทบจากน้ําทวม ชวยใหประชาชนไดรับความเสียหายและมีผลกระทบ
กับชีวิตประจําวันนอยลงกวาเดิม เชน  การพยากรณและเตือนภัยน้ําทวม  การใหความรูและขอมูลสาธารณะ  
การปองกันน้ําทวมสิ่งปลูกสราง  การอพยพออกจากพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย แผนรับมือน้ําทวม    แผนบรรเทาทุกข  การ
ประกันภัยน้ําทวม  การปรับเปลี่ยนสภาพน้ําทวม  เปนตน 

           อยางไรก็ตามแนวทางบริหารจัดการท่ีดีในการปองกันความเสียหายจากอุทกภัย  ควรใช 
มาตรการหลายอยางรวมกัน  โดยมาตรการท่ีเลือกใชมีท้ังมาตรการใชสิ่งกอสรางและไมใช สิ่งกอสราง  ซ่ึง
โดยท่ัวไปควรใชมาตรการท้ังสองอยางรวมกันเพ่ือประสิทธิภาพในการปองกันและ บรรเทาปญหาอุกทกภัยท่ีดี
ยิ่งข้ึน   หากแตประสิทธิภาพและความสําเร็จในการบรรเทาความ เสียหายจากอุทกภัยข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ
สองอยาง คือ การเขาใจและยอมรับในการเกิดอุทกภัยและ การตอบสนองจากท้ังภาครัฐและภาคประชาชนใน
การดําเนินการตามแผนบริหารจัดการอุกทกภัย   

          2) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการอุทกภัย  เม่ือเกิดภัย
หรือคาดวาจะเกิดภัยข้ึนในชวงเวลาใด  ใชวิธีสั่งการเปนหนังสือราชการใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย พรอมท้ังแตงตั้งเจาหนาท่ีประจํา
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ  และใหดําเนินการตามมาตรการแนวทาง 3 ข้ันตอน  คือ ข้ันตอนการเตรียมการ 
(กอนเกิดภัย) ข้ันตอนการปฏิบัติการเม่ือเกิดภัย(ขณะเกิดภัย) และข้ันตอนการใหความชวยเหลือและฟนฟู
บูรณะ (หลังเกิดภัย) ดังนี้ 
  ก. ดานการเตรียมการ(กอนเกิดภัย) 

1) ตรวจสอบ จัดทําและปรับปรุงขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจากอุทกภัย ใหมีความครบถวน ถูกตอง 
และทันสมัย (เปนปจจุบัน) เพียงพอสําหรับการวางแผนเตรียมความพรอมและ การปองกันท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) จัดทําขอมูลพรอมท้ังจัดหาพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยจากอุทกภัย เพ่ือรองรับการอพยพประชาชน
ท่ีไดรับผลกระทบ 

3) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยระดับจังหวัดโดยกําหนดระบบ
บัญชาการเหตุการณ วิธีการปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติ บุคลากรและหนวยงานท่ีรับผิดชอบในแตละข้ันตอน  

4) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยใหจัดระบบการเฝาระวังและแจงเตือนภัย รวมท้ัง แผนการอพยพท่ี
ระบุถึงข้ันตอนการอพยพ เสนทางการอพยพ และพ้ืนท่ีปลอดภัยรองรับการอพยพไวในแผนอยางเปนระบบ 
ชัดเจน และสามารถนําไปใชปฏิบัติไดทันทีเม่ือเกิดภัย 

5) จัดเตรียมกําลังคน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมท้ังขายหลักและขายสํารอง 
ยานพาหนะ เรือทองแบน เครื่องสูบน้ํา และเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันอุทกภัยไวใหอยูในสภาพดี และ
เพียงพอ พรอมใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดทันทีใชงานไดทันที การวางแผนกําลังคน ตองมอบหมาย
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ภารกิจหนาท่ีท่ีชัดเจน และพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยูเสมอ อาทิจัดชุดเฝาระวัง ชุดเผชิญสถานการณวิกฤต 
(Emergency Respond Team : ERT) ชุดหนึ่งตําบลหนึ่งทีม กูชีพกูภัย (One Thambon One Search and 
Rescue Team : OTOS) และชุดเคลื่อนท่ีเร็ว โดยจัดทําเปนบัญชี/รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท และชองทางการ
ติดตอใหครบถวนสมบูรณ 

6) จัดเจาหนาท่ีเฝาระวัง ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และคําเตือนจากกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางใกลชิด ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมท้ังตรวจสอบปริมาณน้ําฝน ระดับน้ําใน
แมน้ํา ลําคลอง ระดับน้ําทะเลหนุน และบริเวณพ้ืนท่ีลุมท่ีมักเกิดน้ําทวมขัง 

7) จัดให มีระบบการแจงเตือนภัยลวงหนา(มิสเตอรเตือนภัย) ผานขายการสื่อสาร                 
ของทางราชการ สื่อมวลชนวิทยุชุมชนในทองถ่ิน หอกระจายขาวประจําหมูบาน เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชน
ติดตามขาวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ                
หรือหนวยงานอ่ืน 

8) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการเตรียมความพรอมรับการเผชิญเหตุการณ 
การสํารองอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค และอุปกรณฉุกเฉิน การสรางพนังก้ันน้ําหรือแนวปองกันดินถลม             
การตระหนักรูถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะน้ําทวมขัง เชน กระแสไฟฟา และ การพลัดตกน้ํา เปนตน  
พรอมท้ังใหติดตามสถานการณอยางใกลชิด เชน การสังเกตลม ฟา อากาศ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม พฤติกรรมสัตว เปนตน ตลอดจน การเชื่อฟงคําเตือนและพรอมปฏิบัติตามคําแนะนําของทาง
ราชการ 

9) แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการจัดหาพ้ืนท่ีรองรับน้ํา(แกมลิง) และ
จัดงบประมาณดําเนินการลางทอระบายน้ําในเขตชุมชน ขุดลอก คู คลอง แหลงน้ําสาธารณะ กําจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวาง เพ่ือสามารถระบายน้ําออกไดอยางรวดเร็ว และเปนพ้ืนท่ีเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง 

10) ติดตั้งระบบอุปกรณเตือนภัย เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย พรอม
ท้ังจัดใหมีเครือขายปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ อาทิ อาสาสมัครแจงเตือนภัย (มิสเตอรเตือนภัย)  หรือบุคคล 
ท่ีไดรับมอบหมายตามแผน สนับสนุนการแจงเตือนภัยใหประชาชนในหมูบานทราบทันที เม่ือมีแนวโนมวาอาจ
เกิดสถานการณอุทกภัย น้ําปาไหลหลากหรือดินโคลนถลม เปนตน  รวมท้ังการบันทึกและรายงานขอมูล            
ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

11) ฝกอบรมเจาหนาท่ี อาสาสมัคร ท่ีเก่ียวของ ใหมีความรู ความสามารถและศักยภาพ              
ในการสนับสนุนการปองและบรรเทาอุทกภัย และมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 

12) จัดใหมีการฝกซอมแผนปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ท่ีไดจัดทําไวรวมกับหนวยงาน         
ท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัครในพ้ืนท่ี รวมถึงการฝกซอมอพยพประชาชน  ท้ังนี้ งบประมาณ
ในการฝกซอม ใหพิจารณาขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานรวมกันฝกซอมฯ 
ตามความจําเปน และเหมาะสม 

13) จัดตั้งศูนยเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนศูนยประสานงานการเตรียมการปองกัน การแกไขปญหาและบรรเทา              
สาธรณภัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
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ข. ดานการปฏิบัติเม่ือเกิดภัย (ขณะเกิดภัย) 

1) ประกาศใหพ้ืนท่ีประสบภัย เปนพ้ืนท่ีภัยพิบัติ และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผน
เฉพาะกิจปองกันและแกปญหาอุทกภัยของจังหวัด/อําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) ปรับเปลี่ยนศูนยเตรียมการปองและแกไขปญหาอุทกภัย เปนศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ
ชวยเหลือและแกไขปญหาอุทกภัย ท้ังในระดับชาติ จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พรอมจัด
เจาหนาท่ีประจําศูนย 

3) เฝาระวัง ติดตาม และประเมินสถานการณอุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
4) ประสานสวนราชการท่ีเก่ียวของ องคกรภาคเอกชน เพ่ือเตรียมความพรอมในทุกดาน 

5) แจงขาวเตือนภัยไปยังอําเภอ ทองถ่ิน และประชาชน ผานทางสื่อตาง ๆ 

6) ออกประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเกิดอุทกภัยและดําเนินการอพยพ
ประชาชนท่ีประสบภัย หรือคาดวาจะประสบภัย พรอมท้ังเคลื่อนยายทรัพยสินของประชาชนและทางราชการ
ไวในพ้ืนท่ีปลอดภัย 

7) จัดบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ อุปกรณการสื่อสาร เขาประจําศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจ ใหสามารถปฏิบัติงานไดทันที    

8) อํานวยการในการควบคุมสถานการณท่ีเกิดข้ึน และประสานการปฏิบัติของหนวยตาง ๆ 
องคกรสาธารณกุศล อาสาสมัคร ใหการชวยเหลือมีความเปนเอกภาพ รวดเร็ว และท่ัวถึง 

9) ขณะท่ีเกิดภัย ใหจังหวัด อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมกับมูลนิธิภาคเอกชน 
จัดหาอาหาร (ขาวกลอง) น้ําดื่ม และเครื่องยังชีพท่ีจําเปน อาทิ เครื่องนุงหม เวชภัณฑ และยารักษาโรค ใหแก
ราษฎรท่ีประสบภัยใหท่ัวถึงเพียงพอ รวมท้ังจัดหาท่ีพักอาศัยชั่วคราวใหแกราษฎรท่ีบานเรือนเสียหาย และ
ชวยเหลือดูแลผูประสบภัยท้ังดานอาหาร น้ําดื่ม เครื่องนอน  โดยใชจายจากเงิน ทดรองราชการของจังหวัด 
หรือจากงบฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณี ท้ังนี้ใหถือวาการดูแลชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยเปนภารกิจสําคัญเรงดวนลําดับแรก 

10) กรณีบาดเจ็บหากเกินขีดความสามารถใหนําสงสถานพยาบาลตอไป นอกจากนี ้              
ใหจัดระบบรักษาความสงบเรียบรอยปองกันเหตุ โจรผูราย และความปลอดภัยใหแกชีวิต และทรัพยสิน               
ของประชาชนในบริเวณท่ีพักอาศัยชั่วคราวดวย 

11) ในขณะท่ีเกิดสถานการณอุทกภัย สงผลใหสิ่งกอสรางพังทลายเสียหาย และอาจเปน
อันตรายได เชน น้ําปาไหลหลากกัดเซาะคอสะพานขาด  ทวมขังการจราจรในระดับสูงซ่ึงไมสามารถมองเห็น
พ้ืนผิวจราจรได ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ติดปายเตือน/วางแผนปดก้ันชองทางจราจร ใหประชาชน              
ผูใชเสนทางสังเกตเห็นไดงาย พรอมท้ังจัดกําลังเจาหนาท่ีตํารวจ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ( อปพร. ) 
หรือประสานจังหวัด/อําเภอ สั่งใชสมาชิกอาสารักษาดินแดน ( อส. ) ใหความชวยเหลือ สนับสนุน และอํานวย
ความสะดวกในจุดพ้ืนท่ีอันตรายดังกลาวตลอดจนจัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนท่ีประสบภัย 

12) สํารวจความเสียหาย และความตองการของผูประสบภัย จัดทําบัญชีรายชื่อและขอมูล
ความเสียหาย  จัดหาปจจัยสี่ท่ีจําเปน ซอมแซมสิ่งเสียหายใหสามารถใชการได  และทําความสะอาดอาคาร
สถานท่ีท่ีประสบอุทกภัย 
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13) ในขณะท่ีสถานการณภัยพิบัติยังดําเนินอยู ใหรายงานสถานการณ ความเสียหาย และ
การใหการชวยเหลือผูประสบภัยเปนระยะๆ โดยรายงานไปยังจังหวัด กองอํานวยการปองกันและบรรเทา              
สาธารณภัยกลาง ( ปภ. ) และกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ( มท.) เปนลําดับ 
จนกวาเหตุการณจะยุติ 

14) หากการระงับภัยเกินขีดความสามารถ ใหขอรับการสนับสนุนจากพ้ืนท่ีขางเคียง หรือชั้น
เหนือข้ึนไป เชน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณจังหวัด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต               
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แลวแตกรณี 

15) กรณีเกิดอุทกภัยขนาดใหญท่ีมีผลกระทบรุนแรงกวางขาวง ใหผูอํานวยการกลางหรือรอง
ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ หรือผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
เขาควบคุมสถานการณแลวโอนการบังคับบัญชาไปข้ึนกับผูอํานวยการกลาง แลวแตกรณี 

16) กรณีเกิดอุทกภัยรายแรงอยางยิ่ง ใหผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
รายงานและโอนการบังคับบัญชาใหนายกรัฐมนตรีเขาควบคุมสถานการณ 

17) เม่ือมีความจําเปนตองรับบริจาค ใหจัดต้ังศูนยกลางในการรับบริจาค กําหนดพ้ืนท่ี            
เก็บรักษา จัดทําบัญชีรายชื่อและแจกจายใหแกผูประสบภัยอยางรวดเร็ว 

18) กรณีจําเปนตองประสานความชวยเหลือจากตางประเทศ ใหศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ 
ประสานไปยังกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือกระทรวงการตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป กรณีมีผูสูญหายจากอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน ใหจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็ว ชุดคนหาและกูภัย ชุดปฏิบัติการ 
(OTOS) ชุดเผชิญเหตุฉุกเฉิน (ERT) โดยสนธิกําลังจากทุกภาคสวนท้ังหนวยทหาร ตํารวจ ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขตพ้ืนท่ี อาสาสมัครฯ เขาไปกูภัยและคนหาผูสูญหายและผูติดคางในพ้ืนท่ีประสบภัย                  
โดยในพ้ืนท่ีวิกฤตท่ีไมสามารถเดินทางเขาไป ในพ้ืนท่ีประสบภัยได ใหประสานขอรับการสนับสนุนพาหนะ           
ท่ีเหมาะสม อาทิ เฮลิคอปเตอร เรือ จากหนวยทหารหรือตํารวจในพ้ืนท่ีใกลเคียง สําหรับเดินทางเขาไปในพ้ืนท่ี
วิกฤต เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยโดยเร็ว 

19) จัดใหมีการแถลงขาวแกสื่อมวลชน เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ โดยจัดใหมีศูนยแถลงขาว        
ท่ีเปนแหลงรวมขอมูลและขาวสารเดียวกัน  ท้ังนี้เพ่ือใหสื่อมวลชนนําเสนอขาวแกประชาชนไดอยางถูกตอง 
ชัดเจน และเปนไปในทางเดียวกัน 

ค. ข้ันตอนภายหลังเกิดภัย ( การใหความชวยเหลือและฟนฟูบูรณะ) 
    ภายหลังสถานการณภัยยุติหรือบรรเทาเบาบาง ใหพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
1) ใหการรักษาพยาบาลผูประสบภัยท่ีไดรับบาดเจ็บ หากเกินขีดความสามารถใหนําสง

สถานพยาบาลท่ีมีความสามารถในการรักษาตอไป 
2) ใหผูอํานวยการในเขตพ้ืนท่ี(องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด )สํารวจความ

เสียหายจากภัยพิบัติทุกดานโดยละเอียด ท้ังดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน พรอมท้ังทําบัญชีรายชื่อ
ผูประสบภัย และทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรองเพ่ือเปนหลักฐานในการรับ
การสงเคราะหและฟนฟู 

3) ภายหลังสถานการณบรรเทา ใหจังหวัดประสานแจงแขวงการทาง ทางหลวงชนบท              
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดเครื่องจักรกลเขาซอมแซมเสนทางคมนาคมใหสามารถใชสัญจรไปมาไดเปน



24 

 

การชั่วคราวโดยเร็วท่ีสุด หากเกิดความเสียหายมากใหขอรับการสนับสนุนจากหนวยบัญชาการทหารพัฒนา             
ในพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง หรือศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เขาไปสนับสนุนใหการชวยเหลือ                
แลวจึงเรงดําเนินการซอมแซมพ้ืนท่ีเสียหายสิ่งสาธารณประโยชน สาธารณูปโภค พรอมท้ังทําความสะอาด              
เก็บสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบใหกลับคืนสูสภาพเดิม และสามารถใชการไดตามปกติตอไป 

4) ประสานเครือขายมูลนิธิ องคกรการกุศล เพ่ือใหการสนับสนุน สงเคราะหผูประสบภัย  
โดยจัดระเบียบและกําหนดพ้ืนท่ีการชวยเหลืออยางชัดเจน ตามความจําเปนเรงดวนและเปนธรรม อาทิ มูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย อาสาสมัคร และองคกรการกุศล             
ในพ้ืนท่ี 

5) กําชับเจาหนาท่ีตํารวจ ขอความรวมมือ อส. อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน
ของ ทางราชการ ประชาชนและผูประสบภัย  มิใหมีการโจรกรรมและลักขโมย 

6) พิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการ  เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและ
วิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 จํานวน 9 ดาน คือ 1) ดานการ
ชวยเหลือผูประสบภัย 2) ดานสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย 3) ดานการแพทยและสาธารณสุข             
4) ดานพืช 5) ดานประมง 6) ดานปศุสัตว 7) ดานการเกษตร  8) ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
9) ดานการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย  

สรุปไดวาการบริหารจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย ปจจุบันไดมีการพัฒนาและปรับ 
แนวคิดในการบริการจัดการในรูปแบบใหม โดยเนนการจัดการเชิงรุก กําหนดกระบวนการบริหารจัดการ         
ภัยพิบัติออกเปน  3 ระยะ คือ กอนเกิดภัย  ระหวางเกิดภัย และหลังเกิดภัย      
  

2.5 บทบาทและอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่นตอการบริหารจัดการอุทกภัย 

2.5.1 รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทย 
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 กําหนดใหรัฐจะตองให 

ความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถ่ิน และสงเสริม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ             
และมีสวนรวมในการ ตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ีรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทยในปจจุบัน 
แบงออกเปน 5 ประเภท คือ 1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  2) เทศบาล  3) องคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) 4) กรุงเทพมหานคร (กทม.)5) เมืองพัทยา 

    ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ   บุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนฝายบริหารในองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน ในองคการบริหารสวนจังหวัด  เรียกผูบริหารทองถ่ินนี้วา นายกองคการบริหาร               
สวนจังหวัด ในเทศบาล เรียกผูบริหารวา นายกเทศมนตรี  ในองคการบริหารสวนตําบล  เรียกผูบริหาร                 
วา นายกองคการบริหารสวนตําบล  ในกรุงเทพมหานคร เรียกผูบริหารวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร               
และในเมืองพัทยา  เรียกผูบริหารวา นายกเมืองพัทยา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทํางานภายใต
การตรวจสอบและถวงดุลโดยสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สภาทองถ่ิน) ผูบริหารองคกรปกครอง  
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สวนทองถ่ินจะทําหนาท่ีบริหารงานภายในขอบเขตตามท่ีกฎหมายกําหนด และรับผิดชอบตอสภาทองถ่ิน            
และประชาชนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.5.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง            
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 กําหนดใหเทศบาล  เมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ลําดับท่ี 29                
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด            
มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 
ลําดับท่ี 22 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซ่ึงสาธารณภัยดังกลาวนี้หมายรวมถึงอุทกภัยดวย 

  2.5.3 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  มาตรา 20 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี มีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหาร
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น เปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน และมีหนาท่ี
ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย  ใหผูอํานวยการทองถ่ินมีอํานาจ
สั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้   
ดังตอไปนี้ 

   ก. กอนเกิดอุทกภัย หรือในยามสถานการณปกติ  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ี  
       1. จัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ี ทําหนาท่ีอํานวยการ 

ควบคุมและประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยในกอง
อํานวยการจะประกอบไปดวยฝายตาง ๆ  6 ฝาย  คือ  ฝายอํานวยการ  ฝายแผนและโครงการ  ฝายปองกัน
และปฏิบัติการ  ฝายฟนฟูบูรณะ ฝายประชาสัมพันธ  ฝายสื่อสาร  แบงขอบเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ประกอบดวย 
                 1.1 ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับ
มอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนรองผูอํานวยการ  หัวหนาสวนราชการและองคกรตางๆ  
ในจังหวัดรวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

                 1.2 นายอําเภอเปนผูอํานวยการอําเภอ  มี ปลัดอําเภอ หัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ  และทําหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือจังหวัด 
                  1.3 นายกเทศมนตรีเปนผู อํานวยการกองอํานวยการปองกันและบรรเทา             
สาธารณภัยเทศบาล มี ปลัดเทศบาลเปนผูชวย หัวหนาหนวยงาน และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงาน             
ในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                    
ในเขตเทศบาล และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนในพ้ืนท่ี 
                  1.4 นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูอํานวยการกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล มี ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวย กํานัน  
ผูใหญบาน และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รับผิดชอบ  
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล และเปนหนวยเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัย
พิบัติข้ึนในพ้ืนท่ี 
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       2. การกํากับ  ดูแล การจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือการปองกันและ
บรรเทาปญหาอุทกภัย ใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของภัยพิบัติ  รวมท้ัง 
กําหนดแนวทางการปฏิบัติการใหพรอมเผชิญเหตุ และดําเนินการฝกซอมตามแผนท่ีกําหนดอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดในทุกโอกาสท่ีอุทกภัยไดเกิดข้ึนอยางรุนแรง การเตรียมความพรอมมีข้ันตอน ดังนี้ 

        2.1 ดานบุคลากร เปนการจัดเตรียมเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานปองกันและ
บรรเทาอุทกภัย  ฝกอบรมอาสาสมัครการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) และจัดทําบัญชีผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานตาง ๆ หรือเจาหนาท่ีจากหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ 

        2.2 ดานการฝกอบรม เปนการใหความรู  และการฝกอบรมเจาหนา ท่ี            
และประชาชน สําหรับเจาหนาท่ี/อาสาสมัครการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) เพ่ือใหการจัดการ             
ในสถานการณฉุกเฉินดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับประชาชน เปนการใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับภัย
ประเภทตาง ๆ ใหสามารถปองกันและชวยเหลือตนเองได 

        2.3 ดานการเตรียมความพรอมของชุมชน โดยใหชุมชนหรือหมูบานทุกแหง            
มีการจัดองคกรเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปหรือมีขนาดเล็ก เพ่ือใหพรอมเผชิญ
เหตุการณเบื้องตน 

                 2.4  ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือใหการเตรียมการปองกันและ
บรรเทาอุทกภัยเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

                 2.5  ดานการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ           
ท่ีจําเปนใหพรอมใชงานไดทันทีเม่ือเกิดภัย 

                 2.6 ดานการฝกซอมแผน เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของหนวยงาน               
ท่ีรวมบูรณาการแผนและแนวทางปฏิบั ติการปองกันและบรรเทาอุทกภัยใหประสานสอดคลองกัน                 
เม่ือจําเปนตองระดมความชวยเหลือจากทุกภาคสวน เพ่ือแกไขวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนในเวลาเรงดวน 

   ข. ขณะเกิดอุทกภัย 
            เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดอุทกภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีใด                   

ใหผู อํานวยการทองถ่ิน มีหนาท่ีเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยโดยเร็ว และแจงให
ผูอํานวยการอําเภอ  ท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีนั้นและผู อํานวยการจังหวัดทราบทันที  โดยดําเนินการ                  
ตามข้ันตอนและหนาท่ี ดังนี้ 
            1. ดําเนินการควบคุมพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัย และอํานวยการปฏิบัติท้ังปวงในพ้ืนท่ีนั้น 
             2. ประกาศจัดตั้งและเปนผูอํานวยการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยและดินโคลนถลมในพ้ืนท่ี ตามมาตรา 16 (1) ของพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550  ตามระดับความรุนแรง พรอมจัดเจาหนาท่ีเขาประจําศูนยฯ และดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ
ของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ เพ่ือชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเร็วทันที   
           3. ดําเนินการประกาศแนะนํา แจงเตือนประชาชนและเจาหนาท่ีให หลบภัย หรือ 
เตรียมการปองกันเพ่ือลดอันตรายและความเสียหาย 
          4. เม่ืออุทกภัยลุกลามจนเกินกําลังของหนวยจะระงับภัยไดโดยลําพัง หรือไมอาจระงับได
โดยรวดเร็วตามขีดความสามารถท่ีมีอยู ใหผูอํานวยการทองถ่ินแจงขอกําลังสมทบจากศูนยอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีติดตอหรือเขตทองท่ีอ่ืน ตามท่ีไดมีการประสานกันไว 
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   ค. หลังเกิดภัย 
          เม่ือสถานการณอุทกภัยไดกลับคืนสูภาวะปกติแลว ผูอํานวยการทองถ่ินออกคําสั่งยุติการ

ปฏิบัติงาน และมอบภารกิจการชวยเหลือผูประสบภัยและการฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนท่ีเสียหาย            
ใหแกสวนราชการท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป และดําเนินการท้ังปวงเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัย ซอมแซมสิ่งท่ีชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม ประกอบดวย ข้ันตอน การฟนฟูผูประสบภัย  
ข้ันตอนการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน  ข้ันตอนการใหความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน  และข้ันตอนการติดตาม   
และประเมินผล  ดังนี้ 

             1. การฟนฟูผูประสบภัย 
             1.1) จัดตั้งหนวยบรรเทาทุกขเพ่ือปฏิบัติการในข้ันตน รวมกับหนวยระงับภัย               

อยางตอเนื่อง เชน การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวย   การขนยายผูประสบภัยและทรัพยสิน                    
ไปยังท่ีปลอดภัยการเลี้ยงดูผูประสบภัยท่ีไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก การรักษาความสงบเรียบรอย            
และความปลอดภัยแกบุคคลและสถานท่ี 

             1.2) สํารวจความเสียหายและจัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไว
เปนหลักฐาน พรอมท้ังออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

             1.3) สงเคราะหผูประสบภัยตามบัญชีท่ีสํารวจ โดยให มีมาตรการและระเบียบ               
ท่ีรัดกุมสามารถสงเคราะหไดเรียบรอยท่ัวถึง 

              1.4) ชวยเหลือซอมแซมท่ี พักอาศัย สิ่ งสาธารณูปโภคและเสนทางคมนาคม                     
ใหพอใชการไดในเบื้องตน 

          1.5) ปฏิบั ติการประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชน                   
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว 

             1.6) รักษาพยาบาลผู เจ็บปวย และจัดบริการดานสาธารณสุขแกผูประสบภัย            
อยางตอเนื่อง 

        2. การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน 
                 เปนการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย จะดําเนินการภายหลังท่ีภัยยุติหรือผานพนไปแลว   

โดยการซอมแซมสภาพพ้ืนท่ีและบูรณะโครงสรางพ้ืนฐานท่ีชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิมตามข้ันตอน 
ดังนี้ 

  2.1) สํารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ ประโยชนตางๆ 
เพ่ือประโยชนในการใหความชวยเหลือ 

  2.2) ซอมแซมสวนท่ีเสียหาย ตามท่ีพิจารณาเห็นวาเปนสิ่งท่ีสามารถซอมแซมได
โดยเร็ว เพ่ือใหสามารถใชการไดตามปกติ ในกรณีท่ีไมสามารถซอมแซมไดใหจัดการรื้อถอนออกไปเพ่ือปองกัน
อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

  2.3) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดเหตุ ดําเนินการฟนฟูบูรณะโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเสียหายในเบื้องตนโดยงบประมาณท่ีอยูในความรับผิดชอบ กรณีท่ีเกินขีดความสามารถใหขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยเหนือข้ึนไปตามลําดับ ไดแก งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง 
งบประมาณของหนวยงานนอกภาครัฐ องคการระหวางประเทศ หรืองบกลาง 
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  2.4) กรณีท่ีเกินกวาความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหหนวยงาน           
ท่ีรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐานนั้น ๆ ดําเนินการฟนฟู ซอมแซม และบูรณะโครงการท่ีไดรับ ความเสียหาย             
เชน ทางหลวงแผนดินและเสนทางคมนาคม ดําเนินการโดยสํานักงานบํารุงทางและสํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัด  ระบบไฟฟาดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย             
เปนตน 

       3. การใหความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
              การใหความชวยเหลือผูประสบภัยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย            

เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และฉบับแก ไขเพ่ิมเติม                
โดยนายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะผูอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทําการสํารวจผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ี และพิจารณาใหความชวยเหลือเบื้องตนโดยงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หากไมมีงบประมาณจึงขอความชวยเหลือไปยัง คณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
ตามลําดับเพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยในกรณีท่ีความเสียหายมีมูลคามากกวาวงเงิน                 
ท่ีผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุมัติ ใหสงเรื่องใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอ
คณะอนุกรรมการชวยเหลือผูประสบภัยพิจารณาดําเนินการ ขออนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบภัยจากวงเงิน  
งบกลางรายการเงินสํารองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปนจากคณะรัฐมนตรี   

             4. การติดตามและประเมินผล 
               เม่ือภัยยุติแลว ใหผูอํานวยการทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน  ท้ังดานสถานการณ  ดานการปฏิบัติการระงับบรรเทาภัย  ดานการ
ใหความชวยเหลือ และดานอ่ืนๆ เพ่ือใหทราบขอบกพรองท่ีตองปรับปรุงแกไขในการใหความชวยเหลือ               
และเปนแนวทางในการบริหารจัดการปญหาอุทกภัยในอนาคต 

          สรุปไดวาพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  มาตรา 20 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี มีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหาร
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้น เปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน และมีหนาท่ี
ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมายในการบริหารจัดการอุทกภัย               
ท้ังกอนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กีรติกา ดีศิริ (2550)  ไดทําการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูบริหารทองถ่ิน 

ในจังหวัดสมุทรสาคร ในการแกไขปญหาคุณภาพน้ําในลุมน้ําทาจีนเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวม            
ของผูบริหารทองถ่ินในการแกไขปญหาคุณภาพน้ําในลุมน้ําทาจีน ตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยขององคการ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารทองถ่ินในการแกไขปญหาคุณภาพน้ําในลุมน้ํ าทาจีน                    
กลุมตัวอยางท่ีใชไดแก ผูบริหารทองถ่ินในจังหวัดสมุทรสาคร และตัวแทนจากองคกรตางๆ ในชวงป 2550 
จํานวน 117 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามผลการศึกษาวิจัยพบวา  บทบาทการมีสวนรวมของผูบริหาร
ทองถ่ินโดยภาพรวม มีสวนรวมในดานตอไปนี้  1)รวมรับทราบปญหา  2)รวมวางแผนเพ่ือแกไขปญหาคุณภาพ
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ในลุมน้ําทาจีน 3)รวมปฏิบัติการ 4)รวมติดตามและประเมินผล  5)รวมจัดสรรงบประมาณ และ 6) รวมออก
มาตรการบังคับทางกฎหมาย ตามลําดับ   ท้ังนี้  เพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจท่ีจะตองรับผิดชอบ
มากในขณะท่ีงบประมาณมีจํานวนจํากัด อาจทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี เปนกลุมตัวอยาง              
ไมมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาคุณภาพน้ํา  นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญ                 
มักใหความสนใจในเรื่องของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การสรางถนน การสรางระบบประปา และไฟฟา 
เปนตน  ซ่ึงเปนการสรางผลงานท่ีเปนรูปธรรมประชาชนสามารถมองเห็นไดจากผลงานดังกลาวยอมสงผล            
ถึงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งตอไป 

สนอง คําชมภู และคณะ  (2551.บทคัดยอ) ไดศึกษากระบวนการบริหารท่ีนําไปสูผลสําเร็จ 
ในการดําเนินงานของศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน  จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนเทศบาลตําบลกุดน้ําใส สามารถเทียบเคียงไดโดยใชกระบวนการบริหารตามหลัก PDCA ของ  เดมม่ิง  
โดยศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลกุดน้ําใส ไดดําเนินการดังนี้ ดานการวางแผน (Plan) 
ศูนยฯมีการวางแผนงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการวางแผนงานรวมกับหนวยงาน                
ท่ีเก่ียวของ มีการวางแผนดานงบประมาณท่ีชัดเจน การวางแผนดานบุคลากรอยางเปนระบบ มีการวางแผน
ดานการฝกซอมแผนและการวางแผนดานวัสดุ อุปกรณ ในการปฏิบัติ งาน ดานการดําเนินการ(Do)                       
ศูนยฯ มีโครงสรางองคกรท่ีชัดเจน ศูนยฯมีการประสานงานท่ีดี การมีสวนรวมท่ีดีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
และประชาชน ทักษะการทํางานเปนทีม การเตรียมพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ และการแจงขาวเตือนภัย               
และใหความรูแกประชาชนอยูเสมอ ดานการตรวจสอบ (Check) มีการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ              
เปนระยะ มีการตรวจสอบอยูเสมอท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการมีการประเมินกิจกรรมเปนระยะ 
การนําขอมูล ปญหา อุปสรรคมาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ดานการนําผลการตรวจสอบ          
มาปฏิบัติ (Action) มีการนําปญหาและอุปสรรคมาจัดเรียงลําดับความสําคัญเพ่ือแกปญหาตามความจําเปน
เรงดวน การใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามแผนและมีการนําแนวทางปฏิบัติท่ีดีมาถายทอดใหกับผูเก่ียวของ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน และมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา คือ 

1. ศูนย อปพร. เทศบาลตําบลกุดน้ําใส ควรมีขาราชการท่ีทําหนาท่ีควบคุมดูแลงานดาน 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง เพ่ือใหมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนเนื่องจากในปจจุบัน                        
ผู ท่ีรับผิดชอบไมใชขาราชการ โดยอาจสนับสนุนเจาหนาท่ีซ่ึงรับผิดชอบดานการปองกันและบรรเทา                  
สาธารณภัย ซ่ึงมีความรูความชํานาญดานนี้โดยตรงใหมีโอกาสเปนขาราชการเพ่ือดูแลโดยเฉพาะ 

2. ควรกําชับเรื่องระเบียบวินัยโดยเฉพาะเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ ในขณะปฏิบัติหนาท่ี 
เพ่ือเปนแบบอยางทีดีแกสมาชิก อปพร. และเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอศูนยฯ 

3. ศูนยอปพร.เทศบาลตําบลกุดน้ําใส ควรมีวิธีการปองกันความขัดแยงและการทับซอน 
การทํางานของแตละฝาย เพ่ือปองกันไมใหเปนปญหาข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน 

ของศูนยตอไป 
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4. ศูนย อปพร. กลางควรสนับสนุนสงเสริมในการพัฒนาองคความรูใหมๆ  และพัฒนา 
ศักยภาพท้ังของบุคลากรและของศูนย อปพร. โดยการคนหาความจําเปนในการอบรม  (Training need) และ
ความตองการในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและแกไขปญหาไดตรงประเด็น เชน มีการสอบถาม
ความตองการในการอบรม การฝกอบรมบุคลากรแตละฝาย 

5. รัฐควรสงเสริม สนับสนนุใหเกิดการบูรณาการ การประสานงาน การดําเนินการปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย แกผูเก่ียวของทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องกวาท่ีเปนอยู 

6. รัฐควรสงเสริม สนับสนุนใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย โดยมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหมีความพรอมดานการปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย โดยการใชโครงการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Base disaster Risk 
Management : CBDRM) ซ่ึงกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดําเนินการอยูในขณะนี้ แตดวยขอจํากัด
ดานงบประมาณทําใหไมสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีหมูบานท่ีเปนจุดเสี่ยงภัยไดอยางท่ัวถึง จึงควรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการในโครงการดังกลาว เนื่องจากแตละทองถ่ินจะทราบปญหาของตนเอง             
เปนอยางดี อีกท้ังสามารถตั้งงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกลาวไดเอง สวนข้ันตอน วิธีการฝกอบรม
ทองถ่ินสามารถขอคําแนะนําไดท่ีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละจังหวัด 

    7. รัฐควรจัดหาสวัสดิการเพ่ิมเติมใหแกสมาชิก อปพร.และสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก  อปพร.  
ท่ีไดรับรางวัลสมาชิก อปพร. ดีเดน มอบสิ่งเชิดชูเกียรติเชน เข็มเครื่องหมาย อปพร. ทองคํา เหมือนอยางกํานัน
หรือผูใหญบานไดรับ อันจะชวยสรางแรงจูงใจและกอใหเกิดขวัญกําลังใจกับสมาชิก อปพร.             

    8.  ศูนย อปพร. กลางควรกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินการศูนย อปพร. ท่ัวประเทศ
โดยมีเกณฑการประเมินท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานประจําปของศูนย   อปพร. 
และกําหนดใหเปนตัวชี้วัดผลงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึงจะมีผลตอการพิจารณาเงิน
คาตอบแทน(โบนัส) ของพนักงานอันจะเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดการพัฒนาศูนยฯอยางตอเนื่อง 

 9.  ศูนย อปพร. กลางควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของครูฝก/วิทยากร อปพร. เพ่ือใหเกิด 
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนไปในแนวทางท่ีถูกตองและเปนรูปแบบเดียวกัน 

10. ศูนย อปพร. กลางควรจัดพิมพคูมือการปฏิบัติงานดานตางๆ  ของศูนยอปพร.โดยเฉพาะ 
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละประเภท เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอีกท้ังจัดทําคูมือและ
แบบฟอรมในการเบิกจายเงินแกสมาชิก อปพร. และการใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับภารกิจของศูนยฯเพ่ือให
เกิดความเขาใจท่ีถูกตองเปนแนวทางเดียวกันของแตละศูนยฯ 

  11.ในการชวยเหลือและสงเคราะหแกสมาชิก อปพร. หรือประชาชนท่ัวไปท่ีไดปฏิบัติงานหรือ
ชวยเหลือผูอ่ืนจนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปจจุบันมีกฎหมายท่ีใหการคุมครองคือ พระราชบัญญัติสงเคราะห
ผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือทางราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม 
พ.ศ. 2543  ซ่ึงกําหนดให มีการชวยเหลือผูประสบภัยท้ังดานการจายเงินชดเชยเงินดํารงชีพ เงินคา
รักษาพยาบาลหรือคาจัดการศพแลวแตกรณี ซ่ึงไดกําหนดรายละเอียดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง                
แตละดานนั้น ในปจจุบันการเบิกจายเงินท่ีคอนขางชา ปญหาท่ีสําคัญคือผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของขาดความเขาใจ   
ในบทบาทหนาท่ีของตัวเองตามกฎหมายท่ีกําหนดไว กระทรวงมหาดไทยควรจัดอบรมสัมมนาเจาพนักงาน              
ท่ีเก่ียวของ เชน ตํารวจ ปลัดอําเภอ นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง 
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เปนไปในแนวทางเดียวกัน หรือหากเปนไปไดกระทรวงมหาดไทยควรมอบความรับผิดชอบใหสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนหนวยดําเนินการแทนท่ีทําการปกครองจังหวัด ซ่ึงรับผิดชอบ                      
อยูในปจจุบัน   อันจะทําใหการชวยเหลือ สมาชิก อปพร. และประชาชนรวดเร็วยิ่งข้ึนและตรงตามภารกิจ            
ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะกอใหเกิดความศรัทธาเชื่อม่ันตอศูนย อปพร. กลาง เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกสมาชิก  
อปพร. ท่ัวประเทศซ่ึงจะทําใหกิจการ อปพร. มีความเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 

มาละนี  จินดารัตน (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารองคการบริหาร 
สวนตําบลกับการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกฎหมาย  โดยใชวิธีดําเนินการ 3 สวน              
คือ 1) การเปรียบเทียบเอกสารกฎหมายหลักท่ีใหอํานาจแก อบต.ในการดําเนินการปองกันและบรรเทา            
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี 2) สรุปและอภิปรายผลโดยสังเกตแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการสาธารณภัยของ
ผูบริหาร อบต.ในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะฟนฟู เหตุ  ระหวางป พ.ศ.2551-2553  และ             
3)วิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง จากผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ครอบคลุมท่ัวประเทศโดยแบง
ออกเปนรายภาคๆละ   5 คน รวม 20 คน   พบวา ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ยังไมใหความสําคัญ            
กับการศึกษาสงผลใหไมเขาใจบทบาทของตัวเองในการนํากฎหมายเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปสูการบังคับใชอยางจริงจัง ในระยะนี้ แตใหความสําคัญกับโครงการท่ีใชงบประมาณในการกอสราง                       
โครงการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ เชน ถนน แหลงน้ํา โดยไมไดศึกษาวาโครงการนั้นๆ สงผลใหเกิด
สาธารณภัยตามมาหรือไม    ในขณะท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณภัยตามหนังสือ                     
กรมการปกครอง ท่ี  มท  0313.4/ว  3050 ลงวั น ท่ี  22 กุ มภ าพั น ธ  2543 เรื่ อ งหลั ก เกณ ฑ ว าด ว ย                            
การต้ังงบประมาณเพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล     
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีความเห็นวา กฎหมาย
ท่ีเก่ียวของมีมากและกฎหมายหลัก(พระบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550) ไมกําหนดบทบาท
หรือวิธีปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติหนาท่ีและเห็นวาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครปองกันภัย    
ฝายพลเรือน พ.ศ.2547 เปนกฎหมายท่ีสงผลใหตนเองมีบทบาทในการดําเนินงานปองกันและบรรเทา                  
สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล รวมท้ังไดรับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีเปนอยางดี 

อภินันท เพชรโชติ  (2553) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ “การบริหารจัดการเพ่ือการปองกันและ 
บรรเทาอุทกภัยขององคการบริการสวนตําบลบางซาย อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จากผล
การศึกษาพบวา  การบริหารจัดการเพ่ือการปองกันและบรรเทาอุทกภัยขององคการบริหารสวนตําบลบางซาย 
ในชวงกอนเกิดภัยพิบัติไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับรับมือกับภาวะวิกฤต ท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
การกําหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ การตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือการใหความรูและการฝกทบทวนแกบุคลากร 
อาสาสมัคร ท้ังนี้ ในการดําเนินการดังกลาวยังไมเปนระยะและมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรเนื่องจากยังขาดการ     
บูรณาการและการมีสวนรวมระหวางหนวยงานเครือขาย ชุมชน และประชาชนในทองถ่ิน รวมท้ังผูบริหารและ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางซายยังไมใหความสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการจึงทําให           
ไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง  นอกจากนี้แลว ยังพบปญหาในภาพรวมของการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาอุทกภัย โดยสวนใหญจะเปนการชวยเหลือและฟนฟูปญหาเฉพาะหนา ผูบริหารและ
บุคลากรยังไมใหความสําคัญตอภารกิจทางดานการบริหารจัดการภัยพิบัติเทาท่ีควร รวมท้ังการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปยังไมครบถวนทุกประเด็น ไมสอดคลองกับสภาวะการเกิดอุทกภัย และมีลักษณะ                 
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เปนแผนเฉพาะกิจเพ่ือการปองกันและชวยเหลือเปนรายป ตลอดจนขาดการประสานบูรณาการการจัดทําแผน            
จากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเปนแบบองครวมใน 3 มิติ 
ไดแก การบริหารจัดการเชิงรุก การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ                
ซ่ึงจะตองประกอบดวยมาตรการตางๆ  ตามวงจรของการบริหารจัดการในเชิงรุกเพ่ือการปองกันและบรรเทา
อุทกภัย  โดยการนําบทเรียนจากปญหาในอดีตไปสูการบริหารจัดการในอนาคต การระดมทรัพยากร                  
และความรวมมือของหนวยงานท่ี เก่ียวของทุกภาคสวน เนนการปองกันมากกวาบรรเทาอุทกภัย              
เนนกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาคีและภาคประชาชนอยางแทจริง 

  ประมวล ลาภจิตต(2553) ไดทําการศึกษาบทบาทของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
ในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
หนองบัวลําภู พบวา กอนเกิดภัย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญไมมีบทบาทในข้ันตอนนี้มากนัก  
เนื่องจากไมมีความรูในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยเฉพาะการจัดทําแผนปองกันและบรรเทา              
สาธารณภัย  ขณะเกิดภัย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมีบทบาทดานนี้คอนขางมาก                 
ไมวาจะเปนข้ันตอนการรับแจงเหตุดวยตนเอง  การลงพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย การตัดสินใจในสถานการณฉุกเฉิน 
เนื่องจากความคุนเคยของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชนและผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี และเปน
การแสดงผลงานใหประชาชนประจักษอยางหนึ่ง และหลังเกิดภัย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                     
มีบทบาทดานนี้คอนขางมาก ท้ังการลงพ้ืนท่ีสํารวจความเสียหาย การจัดสรรงบประมาณเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

 สําหรับความคิดเห็นของผูนําชุมชนตัวอยางตอบทบาทท่ีปฏิบัติจริง และบทบาทท่ีคาดหวังของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในประเด็นตาง ๆ พบวา 1) จัดบริการดานสาธารณสุขแกผูประสบภัย
อยางตอเนื่อง 2) มีการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางพอเพียงและยุติธรรม  
3) การฟนฟูสภาพจิตใจของผูประสบภัย ใหมีขวัญและกําลังใจท่ีจะตอสูกับปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน                     
4) การชวยเหลือซอมแซมท่ีพักอาศัย สาธารณูปโภค และเสนทางคมนาคมใหสามารถใชการได  5) การสํารวจ
ความเสียหาย และความตองการดานตาง ๆ ของผูประสบภัย และ 6) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ
การดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูนําชุมชนตัวอยาง เห็นวา บทบาทท่ีปฏิบัติจริง                
อยูในระดับ ปานกลางสวนบทบาทท่ีคาดหวังอยูในระดับ มาก 

 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของสรุปไดวาบทบาทของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมีการดําเนินการภายใตอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ตามกระบวนการบริหารจัดการภัยพิบัติ  3  ระยะ คือ กอนเกิดภัย   
ขณะเกิดภัย  และหลังเกิดภัย  ซ่ึงผูศึกษาวิจัยจะนําวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของท้ังหมดนี้มาใช          
ในการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัย ป พ.ศ. 2559   
ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู ตอไป  
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2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

              ตัวแปรอิสระ                                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 

และภายนอกองคกร 

1. บุคลากร  
2. งบประมาณ 
3. เครื่องมือและอุปกรณ  
4. การบูรณาการการปฏิบัติรวมกับองคกร              

ท่ีเก่ียวของ  
5. กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

 

ปจจัยภูมิหลัง 

1. เพศ  
2. อาย ุ
3.  สถานภาพการสมรส  
4. ระดับการศึกษา  
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
6. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
7. สถานภาพการทํางาน  
8. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 
9. ประสบการณในการปฏิบัติงานดานอุทกภัย 

ความคิดเห็นการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการอุทกภัย 

1. กอนเกิดภัย 

2. ขณะเกิดภัย 

3. หลังเกิดภัย 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง    ความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการปญหา 

อุทกภัย  ป   2559  ใน พ้ืน ท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภ ู               
เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูศึกษาวิจัยใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจากการศึกษา
เอกสารเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ในการเก็บรวบรวมขอมูล  และดําเนินการศึกษา                 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
  3.การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.การวิเคราะหขอมูล 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือนายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล 

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ินและผูชวยทองถ่ิน   ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท่ีในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู 67 แหง (เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 1 แหง  เทศบาลตําบล 23 
แหง และองคการบริหารสวนตําบล 43 แหง) จํานวนท้ังสิ้น 134 คน ในการศึกษาครั้งนี้ผู ศึกษาเลือก            
เปนตัวอยางท้ังหมด 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3.2.1 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ  แบบสอบถาม ในลักษณะปด (Close – ended 

 Question) ผูศึกษาวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูล แนวคําถามไดสรางข้ึนภายใตกรอบ
แนวคิด ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

      สวนท่ี  1  ขอมูลภูมิหลังทางสังคมของผูตอบแบบสอบถาม 
      สวนท่ี  2  กระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
      สวนท่ี  3  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
      สวนท่ี  4  ปญหาอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 

                   3.2.2 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เม่ือสรางแบบสอบถามเสร็จแลว  กอนนําไปเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปทดลองใช (Try Out) กับตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหา  

คาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ (α -Coefficient ) โดยใชสูตรครอนบาค (Cronbach ) 
หลังจากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงเพ่ือดําเนินการในข้ันตอไป 
                   3.2.3 เกณฑการใหคะแนน 
       1) ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย ใชมาตราวัดแบบลิเคริ์ท                      
(Likert Method) ให เลื อก คําตอบ ตามมาตราสวนประมาณ ค า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณ ฑ                        
การดําเนินการเปน 5 ระดับ และกําหนดคาในแตระดับไวดังนี้ 
               ดําเนินการมากท่ีสุด         =         5   คะแนน 
               ดําเนินการมาก                 =         4   คะแนน 
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               ดําเนินการปานกลาง           = 3   คะแนน 
               ดําเนินการนอย                   =  2   คะแนน 
               ดําเนินการนอยท่ีสุด              = 1   คะแนน  
                       โดยนําคาเฉลี่ยของแบบสอบถามทีละขอไปเปรียบเทียบกับเกณฑดังนี้ 
               คะแนนคาเฉลี่ย    4.50 – 5.00 = อยูในระดับดําเนินการมากท่ีสุด 
               คะแนนคาเฉลี่ย    3.50 – 4.49 = อยูในระดับดําเนินการมาก 
               คะแนนคาเฉลี่ย    2.50 – 3.49 = อยูในระดับดําเนินการปานกลาง 
               คะแนนคาเฉลี่ย    1.50 – 2.49 = อยูในระดับดําเนินการนอย 
               คะแนนคาเฉลี่ย    1.00 – 1.49 = อยูในระดับดําเนินการนอยท่ีสุด   
               2)  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย  
ใชมาตราวัดแบบลิเคริ์ท (Likert Method) ใหเลือกคําตอบ ตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
โดยกําหนดเกณฑ ความคิดเห็นเปน 5 ระดับ และกําหนดคาในแตระดับไวดังนี้ 
 
                เห็นดวยมากท่ีสุด    = 5   คะแนน 
                เห็นดวยมาก    = 4   คะแนน 
                เห็นดวยปานกลาง    = 3   คะแนน 
                เห็นดวยนอย    = 2   คะแนน 
                ไมเห็นดวย     = 1   คะแนน  
                        โดยนําคาเฉลี่ยของแบบสอบถามทีละขอไปเปรียบเทียบกับเกณฑดังนี้ 
                คะแนนคาเฉลี่ย   4.50 – 5.00 =  อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
                คะแนนคาเฉลี่ย   3.50 – 4.49 =  อยูในระดับเห็นดวยมาก 
                คะแนนคาเฉลี่ย   2.50 – 3.49 =  อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 
                คะแนนคาเฉลี่ย   1.50 – 2.49 =  อยูในระดับเห็นดวยนอย 
                คะแนนคาเฉลี่ย   1.00 – 1.49 =  อยูในระดับไมเห็นดวย   
 

   3) ขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย  
ใชมาตราวัดแบบลิเคริ์ท (Likert Method) ใหเลือกคําตอบ ตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
โดยกําหนดเกณฑปญหาเปน 3 ระดับ และกําหนดคาในแตระดับไว ดังนี้ 
                เปนปญหามาก         = 3   คะแนน 
                เปนปญหาปานกลาง   = 2   คะแนน 
                เปนปญหานอย    = 1   คะแนน 
                ไมเปนปญหา    = 0 คะแนน  
                        โดยนําคาเฉลี่ยของแบบสอบถามทีละขอไปเปรียบเทียบกับเกณฑดังนี้ 
                คะแนนคาเฉลี่ย2.31 – 3.00 =  อยูในระดับเปนปญหามาก 
                คะแนนคาเฉลี่ย1.16 – 2.30 =  อยูในระดับเปนปญหาปานกลาง 
                คะแนนคาเฉลี่ย0.00 – 1.15 =  อยูในระดับเปนปญหานอย 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
การศึกษาเอกสาร 

  ผูศึกษาทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสารราชการ วิทยานิพนธ  และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอุทกภัย  ไดแก  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ  หลักการ
พ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติและอุทกภัย  บทบาทหนาท่ีของผูอํานวยการทองถ่ิน พ้ืนท่ีศึกษา  และ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  เปนตน 

การศึกษาเชิงสํารวจภาคสนาม 
1. ข้ันเตรียมการ ทําหนังสือเพ่ือขอความรวมมือไปยังกลุมตัวอยาง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 

ของการศึกษา ตลอดจนขอความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2. ข้ันดําเนินการ นําเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาไปดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
  3. ข้ันสิ้นสุดการศึกษา เม่ือดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนําไปวิเคราะหทางสถิติสรุปผล
และจัดทํารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ  

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
    ขอมูลภูมิหลังทางสังคมของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนา ดังนี้ 

     คาเฉล่ีย  ( Mean)  คือ คาท่ีใชเปนตัวแทนขอมูล หรือคาท่ีแสดงวาสวนใหญแลวขอมูลมี
คาเปนเทาใด คํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 

 

      รอยละ (Percentage) เปนการเปรียบเทียบตัวเลขจํานวนหนึ่งกับตัวเลขอีกจํานวนหนึ่ง
ท่ีเทียบสวนเปน 100 ดังนั้นในการคํานวณหาคารอยละ จึงใชตัวเลขท่ีเราตองการเปรียบเทียบหารดวยจํานวน
เต็มของสิ่งนั้น แลวคูณดวย 100 
      สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือรากท่ีสองของความแปรปรวน 
การวัดการกระจายโดยใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นจะใชประกอบกับการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง                
โดยใชคาเฉลี่ย คํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้อ านวยการท้องถิ่นต่อกระบวนการบริหารจัดการปัญหา 
อุทกภัย ปี 2559  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภู  เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร   ส่วนต าบล ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
ในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตหวัดหนองบัวล าภู 67 แห่ง                 
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 1 แห่ง เทศบาลต าบล 23 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 43 แห่ง                          
รวม 67 แห่งๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน  
  เพ่ือให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จ านวน  134  ชุด กลุ่มตัวอย่างตอบกลับมา จ านวน  134  ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00  จัดการประมวลผล            
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for Window) และวิเคราะห์
ข้อมูลตามลักษณะข้อมูลในการศึกษาวิจัยผลการศึกษาวิจัยเป็นดังนี้ 

4.1 ข้อมูลภมูิหลงัทางสังคม 
ผลการศึกษาวิจัย    พบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น 

และผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น จ านวน  134 คน เป็นเพศชาย  108 คน หรือร้อยละ 80.60  เพศหญิง 26 คน 
หรือร้อยละ 19.40 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี 58  คน  หรือร้อยละ 43.28 และระหว่าง 51-60 ปี  50 คน 
หรือร้อยละ 37.31  สถานภาพสมรส 80 คน หรือร้อยละ 59.70  จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 72 คน  
หรือร้อยละ 53.73 และปริญญาตรี 52 คน  หรือร้อยละ 38.81 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 
บาท 58 คน  หรือร้อยละ 43.28  และระหว่าง 20,001-30,000  บาท   44 คน  หรือร้อยละ 32.84 

ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี 24 คน หรือร้อยละ  17.91  ปลัดเทศบาล 24 คน หรือร้อยละ 
 17.91 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 43 คน หรือร้อยละ 32.09 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 43 คน หรือ
ร้อยละ  32.09 

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งน้อยกว่า 5  ปี 17 คน  หรือร้อยละ 12.69 ระหว่าง  5-10 ปี 
102 คน  หรือร้อยละ  76.12  และมากกว่า 10 ปี 15 คน  หรือร้อยละ  11.19  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน           
ด้านอุทกภัย น้อยกว่า 5  ปี 13 คน  หรือร้อยละ  9.70  ระหว่าง 5-10 ปี 106 คน  หรือร้อยละ 79.10  และ
มากกว่า 10 ปี 15 คน  หรือร้อยละ 11.19 ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลภูมิหลังทางสังคม  
ข้อมูลภูมิหลังทางสังคม จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 108 80.60 
หญิง 26 19.40 

รวม 134 100.00 
อายุ     

       21-30 ปี                                                                 
31-40 ปี 

              -         
14  

-  
10.45  

41-50 ปี 58 43.28 
51-60 ปี 50 37.31 
61 ปีขึ้นไป 12 8.96 

รวม 134 100.00 
    สถานภาพการสมรส   

โสด 19 14.18 
สมรส 80 59.70 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 35          26.12 

รวม 134 100.00 
    ระดับการศึกษา   

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 10 7.41 
ปริญญาตรี 52 38.81 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 72 53.73 

รวม 134 100.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

ระหว่าง 10,000-20,000 บาท 16 11.94 
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 44 32.84 
ระหว่าง 30,001-40,000 บาท 58 43.28 
มากกว่า 40,000 บาท 16 11.94 

รวม 134 100.00 
   สถานภาพการด ารงต าแหน่ง   

นายกเทศมนตรี 24 17.91 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 43 32.09 
ปลัดเทศบาล 24 17.91 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 43 32.09 

รวม 134 100.00 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลภูมิหลังทางสังคม (ต่อ) 
ข้อมูลภูมิหลังทางสังคม จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง   

น้อยกว่า 5  ปี 17 12.69 
5-10 ปี 102 76.12 
มากกว่า 10 ปี 15 11.19 
รวม 134 100.00 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอุทกภัย   

น้อยกว่า 5  ปี 13 9.70 
5-10 ปี 106 79.10 
มากกว่า 10 ปี 15 11.19 
รวม 134 100.00 

 
4.2  ความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 67 แห่ง เป็นเขตเทศบาล 
24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 43 แห่ง ภาพรวมพบว่า  ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความเห็นว่าเหมาะสม
และมีการด าเนินการอยู่ในระดับ ปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 3.36) เมื่อเรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ย  เห็นว่า ขั้นตอน
ขณะเกิดภัยมีความเหมาะสมและมีการด าเนินการมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 3.47)รองลงมาคือ ขั้นตอนหลังเกิดภัย 
(ค่าเฉลี่ย 3.46)   และข้ันตอนก่อนเกิดภัย(ค่าเฉลี่ย 3.21) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
ตารางที่ 4.2 กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย x  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ขั้นตอนก่อนเกิดภัย 3.21 1.06 ปานกลาง 3 
2. ขั้นตอนขณะเกิดภัย 3.47 1.10 ปานกลาง 1 
3. ขั้นตอนหลังเกิดภัย 3.46 1.05 ปานกลาง 2 

 รวมทุกด้าน 3.36 1.07 ปานกลาง  
 

ขั้นตอนก่อนเกิดภัย 
  ภาพรวม เห็นว่า การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบและมาตรการเตรียม
ความพร้อม  มีความเหมาะสมและมีการด าเนินการในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.21) เมื่อเรียงล าดับ         
จากคะแนนเฉลี่ย ประเด็นทีเ่ห็นว่าเหมาะสมและมีการด าเนินการอันดับ 1 – 5 อยู่ในมาตรการการเตรียมความ
พร้อมทั้งสิ้น โดยเห็นว่าเหมาะสมและมีการด าเนินการมากอันดับที่หนึ่ง  คือ  การเตรียมปัจจัยสี่เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และพลังงาน เป็นแนวทาง
การป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่มีความจ าเป็นและเหมาะสมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย(ค่าเฉลี่ย
3.46) อันดับที่สองคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด มีการจัดตั้งงบประมาณ(งบฉุกเฉิน) ไว้อย่าง
เพียงพอส าหรับให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ค่าเฉลี่ย 3.45 )และอันดับที่สามคือ การจัดตั้งกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความจ าเป็นในการรับมือ
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กับปัญหาอุทกภัย (ค่าเฉลี่ย 3.43)อันดับสุดท้าย  คือการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นท่ีท่านสังกัด มีความเหมาะสมและสามารถจัดการฝึกซ้อมได้อย่างสม่ าเสมอ  (ค่าเฉลี่ย 2.82) 
  เมื่อศึกษาเฉพาะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ เห็นว่า ประเด็นที่เหมาะสมและมีการ
ด าเนินการมากอันดับที่หนึ่ง คือ การเชื่อมต่อระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับจังหวัดถึง
ระดับท้องถิ่นสามารถลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากอุทกภัยที่มีต่อประชาชนในพ้ืนที่ (ค่าเฉลี่ย 3.12) 
อันดับสุดท้าย คือ การป้องกันอุทกภัยโดยใช้มาตรการด้านโครงสร้าง เช่น คันก้ันน้ า พ้ืนที่รับน้ า(แก้มลิง)มีความ
เหมาะสมและสามารถลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากอุทกภัยที่มีต่อประชาชนในพ้ืนที่ (ค่าเฉลี่ย 3.00) 
ดังแสดงในตารางที4่.3 
ตารางที่ 4.3 กระบวนการจัดการปัญหาอุทกภัยขั้นตอนก่อนเกิดภัย 

กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย x  S.D. แปลผล ล าดับ 
 ขั้นตอนก่อนเกิดภัย     
 มาตรการการป้องกันและลดผลกระทบ     

1. การป้องกันอุทกภัยโดยใช้มาตรการด้านโครงสร้าง เช่น คันก้ันน้ า  
พ้ืนที่รับน้ า(แก้มลิง)มีความเหมาะสมและสามารถลดความรุนแรง
และลดความสูญเสียจากอุทกภัยที่มีต่อประชาชนในพื้นท่ี 

3.00 1.08 ปานกลาง 15 

2. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการอุทกภัยให้สมบูรณ์ ทันสมัย สามารถลดความรุนแรงและลด
ความสูญเสียจากอุทกภัยที่มีต่อประชาชนในพ้ืนที่ 

3.04 1.01 ปานกลาง 13 

3. การเชื่อมต่อระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ
จังหวัดถึงระดับท้องถิ่นสามารถลดความรุนแรงและลดความ
สูญเสียจากอุทกภัยที่มีต่อประชาชนในพื้นท่ี 

3.12 1.11 ปานกลาง 11 

 มาตรการในการเตรียมความพร้อม       
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ชัดเจน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความ
เหมาะสมในการรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดข้ึน 

3.22 1.09 ปานกลาง 8 

2. การพัฒนาระบบการพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัยทุกระดับเป็น
แนวทางปฏิบัติที่มีความเหมาะสมในการรับมือกับอุทกภัยที่จะ
เกิดขึ้นและสามารถลดภาระในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเมื่อ
เกิดอุทกภัย 

3.03 1.01 ปานกลาง 14 

3. การพัฒนาศักยภาพของระบบสื่อสารเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความ 
เหมาะสมในการรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นและสามารถลดภาระใน
การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเมื่อเกิดอุทกภัย 

3.22 1.03 ปานกลาง 8 

4. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและอาสาสมัครในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่มีความเหมาะสมในการรับมือกับอุทกภัย และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.07 1.12 ปานกลาง 12 
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ตารางที่ 4.3 กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขั้นตอนก่อนเกิดภัย (ต่อ) 
กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย x  S.D. แปลผล ล าดับ 

5. การฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ท่านสังกัด มีความเหมาะสมและสามารถจัดการฝึกซ้อมได้อย่าง
สม่ าเสมอ 

2.82 1.02 ปานกลาง 17 

6. การเตรียมปัจจัยสี่เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการสนับสนุน 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และพลังงาน 
เป็นแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่มีความ
จ าเป็นและเหมาะสมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย 

3.46 1.08 ปานกลาง 1 

7. การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ให้มี
ความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความเหมาะสมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย 
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัยขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น 

3.38 1.02 ปานกลาง 5 

8. การเสริมสร้างความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความส าคัญในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย 
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.35 1.03 ปานกลาง 6 

9. การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้ง วิธีปฏิบัติตนในการ
เตรียมตัวให้รอดปลอดจากภัยพิบัติให้กับประชาชน เป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่มีความจ าเป็นในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย 

3.16 0.96 ปานกลาง 10 

10. การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความจ าเป็นในการ
รับมือกับปัญหาอุทกภัย 

3.43 1.06 ปานกลาง 3 

11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีท่านสังกัด มีการจัดหาพ้ืนที่ปลอดภัย 
เพ่ือรองรับการอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย             
ได้อย่างเหมาะสม 

3.35 1.13 ปานกลาง 6 

12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่หรือ  
อาสาสมัครที่ เ กี่ ยวข้ อง  เข้ ารับการฝึ กอบรมให้ มี คว ามรู้
ความสามารถและศักยภาพในการสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
อย่างสม่ าเสมอได้อย่างเหมาะสม 

3.35 1.10 ปานกลาง 6 

13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด จัดให้มีมิสเตอร์เตือนภัย
เ พ่ือติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่า ง
เหมาะสม 
 

2.94 1.00 ปานกลาง 16 
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ตารางที่ 4.3 กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขั้นตอนก่อนเกิดภัย(ต่อ) 
กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย x  S.D. แปลผล ล าดับ 

14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด มีการจัดท าแผนงาน /โครงการ 
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบอัน
เนื่องจากอุทกภัยได้อย่างเหมาะสม 

3.18 0.98 ปานกลาง 9 

15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีท่านสังกัด มีการจัดตั้งงบประมาณ 
(งบฉุกเฉิน) ไว้อย่างเพียงพอส าหรับให้การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย 

3.45 1.08 ปานกลาง 2 

16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด มีการจัดเตรียมก าลังคน 
วั สดุ อุปกรณ์  เครื่ อ งมื อสื่ อสารข่ ายหลั กและข่ ายส า รอง 
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ า  เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้ทันที เมื่อเกิด
อุทกภัย 

3.25 1.08 ปานกลาง 7 

17. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ท่ านสั งกัด  มีการประกาศ               
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย พ้ืนที่ปลอดภัย เส้นทาง
อพยพ ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 

3.40 1.09 ปานกลาง 4 

 รวมทุกประเด็น 3.21 1.06    ปานกลาง  
 

ขั้นตอนขณะเกิดภัย 
  ภาพรวม เห็นว่า มีความเหมาะสมและมีการด าเนินการในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.47)  
โดยเห็นว่าเหมาะสมและมีการด าเนินการในระดับ มาก  4 ประเด็น จากทั้งหมด 10 ประเด็น  เมื่อเรียงล าดับ
จากคะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่มีการด าเนินการมากอันดับที่หนึ่ง  คือ เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ ท่านใน
ฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นมีการจัดก าลังเจ้าหน้าที่ อปพร. อยู่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ย 3.57 )อันดับที่
สอง คือ เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด มีการประกาศและจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 3.56)  และอันดับที่
สาม คือ เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ท่านในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นจัดให้มีการส ารวจความเสียหาย
และความต้องการของผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย (ค่าเฉลี่ย 3.54 )  ส่วนที่เห็นว่าเหมาะสมและมีการด าเนินการ
อันดับสุดท้าย  คือ  เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ ท่านในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นได้มีการบูรณาการ
ความร่วมมือกับท้องถิ่นข้างเคียงในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.35) 
ดังแสดงในตารางที ่4.4 
ตารางที่ 4.4 กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขั้นตอนขณะเกิดภัย 

กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย x  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ท่านสังกัด มีการประกาศและจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว 

3.56 1.16 มาก 2 

2. มีการประกาศให้พื้นที่ประสบภัย  เป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติและปฏิบัติตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

3.41 1.05 ปานกลาง 8 
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ตารางที่ 4.4 กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขั้นตอนขณะเกิดภัย(ต่อ) 
กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย x  S.D. แปลผล ล าดับ 

3. เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่  ท่านในฐานะผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นสามารถ เข้าพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ ควบคุมสถานการณ์และ
ประสานการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรสาธารณกุศล 
อาสาสมัคร ให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

3.47 1.07 ปานกลาง 5 

4. เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่  ท่านในฐานะผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
สื่อสาร เข้าประจ าศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน 

3.44 1.07 ปานกลาง 7 

5. ขณะที่ภัยพิบัติยังด าเนินอยู่   ท่านสามารถจัดให้มีการรายงาน
สถานการณ์ความเสียหาย และการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย            
ต่อผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่และผู้อ านวยการจังหวัด
ทราบเป็นระยะ ๆ  ได้ในทันท ี

3.46 1.11 ปานกลาง 6 

6. เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ ท่านในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น
ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับท้องถิ่นข้างเคียงในการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 

3.35 1.05 ปานกลาง 10 

7. เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ ท่านในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น 
มีการจัดก าลังเจ้าหน้าที่อปพร. อยู่เวรยามตลอด 24 ชัว่โมง  

3.57 1.19 มาก 1 

8. เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ ท่านในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น
จัดให้มีการติดป้ายแจ้งเตือนบริเวณพ้ืนที่อันตราย  และเส้นทางอพยพ
ประชาชนไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย 

3.40 1.12 ปานกลาง 9 

9. เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ ท่านในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น
จัดให้มีการส ารวจความเสียหายและความต้องการของผู้ประสบภัย
พิบัติอุทกภัย 

3.54 1.14 มาก 3 

10. เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ ท่านในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น
จัดให้มีการจัดหาปัจจัยสี่ที่จ าเป็นเพ่ือการยังชีพได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง 

3.50 1.06 มาก 4 

 รวมทุกประเด็น 3.47 1.10 ปานกลาง  
 
  ขั้นตอนภายหลังเกิดภัย 
  ภาพรวม เห็นว่า การฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยและการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความ เหมาะสมและมี
การด าเนินการในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.46)  เมื่อเรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด ทั้งการฟ้ืนฟู
ผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน  พบว่า จากทั้งหมด 8 ประเด็น มีประเด็นที่เห็นว่าเหมาะสมและมี
การด าเนินการในระดับ มาก อยู่ 4 ประเด็น เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ผู้อ านวยการท้องถิ่นจัดให้มีการ
ส ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย  (ค่าเฉลี่ย  3.56)  
ซึ่งอยู่ในการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน รองลงมา คือ  ผู้อ านวยการท้องถิ่น จัดให้มีการส ารวจความเสียหายและ
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย พร้อมออกหนังสือรับรองเป็นผู้ประสบภัย  (ค่าเฉลี่ย 
3.54) เท่ากันกับประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด  สามารถให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา
อุทกภัยตามบัญชีรายชื่อได้อย่างครบถ้วน ( ค่าเฉลี่ย 3.54)  และผู้อ านวยการท้องถิ่นจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์
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เบื้องต้น ในการปฐมพยาบาลและขนย้ายผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยและทรัพย์สินไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 3.51) 
ตามล าดับ  ซึ่งอยู่ในส่วนของการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยทั้งสิ้น ที่เหลือเป็นประเด็นที่เห็นว่าเหมาะสมและมีการ
ด าเนินการในระดับ ปานกลาง  โดยอันดับสุดท้าย คือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด ได้มีการ
วางแผนในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยใน
อนาคต (ค่าเฉลี่ย 3.31)  ดังแสดงในตารางที ่4.5 

 
ตารางที่ 4.5 กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขั้นตอนภายหลังเกิดภัย 

กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย x  S.D. แปลผล ล าดับ 
 การฟื้นฟูผู้ประสบภัย     

1. ผู้อ านวยการท้องถิ่นจัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ในการปฐม
พยาบาลและขนย้ายผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยและทรัพย์สินไปยังพ้ืนที่
ปลอดภัย 

3.51 1.04 มาก 3 

2. ผู้อ านวยการท้องถิ่น จัดให้มีการส ารวจความเสียหายและจัดท าบัญชี
รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย พร้อมออกหนังสือรับรอง
เป็นผู้ประสบภัย 

3.54 1.11 มาก 2 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด  สามารถให้การสงเคราะห์ 
ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยตามบัญชีรายชื่อได้อย่างครบถ้วน 

3.54 1.04 มาก 2 

 การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน     
4. ผู้อ านวยการท้องถิ่นจัดให้มีการส ารวจความเสียหายของระบบ

สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 
3.56 1.06 มาก 1 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัดสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์
เครื่ องจั กรและงบประมาณของตนเองในการฟ้ืนฟูบู รณะ                         
สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเบื้องต้น 

3.36 1.02 ปานกลาง 6 

6. ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีการบูรณาการความร่วมมือกับท้องถิ่นข้างเคียง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูอาชีพ
ผู้ประสบภัย 

3.37 1.01 ปานกลาง 5 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัดมีการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยเหนือขึ้นไปเพ่ือฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน            
ในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย  

3.47 1.10 ปานกลาง 4 

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัด ได้มีการวางแผนในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบ         
ที่อาจเกิดข้ึนจากอุทกภัยในอนาคต 

3.31 1.01 ปานกลาง 7 

 รวมทุกประเด็น 3.46 1.05 ปานกลาง  

4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
   ภาพรวม ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นว่าปัจจัยทุกด้านมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัย โดยเห็นด้วยในระดับ ปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 3.22) เมื่อเรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยพบว่า ด้านที่
เห็นว่ามีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยมากที่สุด คือ ด้านการ บูรณาการการปฏิบัติ
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ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง(ค่าเฉลี่ย 3.45) รองลงมาคือ  ด้านบุคลากร(ค่าเฉลี่ย 3.31)  และด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ค่าเฉลี่ย 3.16) ตามล าดับ  ส่วนด้านที่ เห็นว่ามีผลต่อ
ความส าเร็จน้อยที่สุด คือ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.14) ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที ่4.6 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย  

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ x  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ด้านบุคลากร 3.31 1.11 ปานกลาง 2 
2. ด้านงบประมาณ 3.15 1.16 ปานกลาง 4 
3. ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
3.16 1.26 ปานกลาง 3 

4. ด้านการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3.45 1.16 ปานกลาง 1 
5. ด้านกฎหมายระเบียบ และข้อต่างๆบังคับ 3.14 1.27 ปานกลาง 5 
 รวมทุกด้าน 3.22 1.22 ปานกลาง  

 
(1)  ด้านบุคลากร 

             ส าหรับปัจจัยด้านบุคลากร ภาพรวม เห็นว่ามีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัยในระดับ ปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 3.31) เมื่อเรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ย  ประเด็นที่เห็นว่ามีผลต่อ
ความส าเร็จมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนเพียงพอ            
ในการด าเนินงานด้านการจัดการปัญหาอุทกภัย(ค่าเฉลี่ย 3.34) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร.    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมและฝึกทบทวนเกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยเป็นอย่างดี
(ค่าเฉลี่ย 3.33) และเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหาอุทกภัย(ค่าเฉลี่ย 3.26) ตามล าดับ   
ดังแสดงในตารางที ่4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านบุคลากร 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ x  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร.ขององค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหา
อุทกภัย 

3.26 1.10 ปานกลาง 3 

2. เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น มีจ านวนเพียงพอ ในการด าเนินงานด้านการ
จัดการปัญหาอุทกภัย 

3.34 1.10 ปานกลาง 1 

3. เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร.ขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมและฝึกทบทวนเกี่ยวกับ
การจัดการอุทกภัยเป็นอย่างดี 

3.33 1.15 ปานกลาง 2 

 รวมทุกประเด็น 3.31 1.11 ปานกลาง  
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(2)  ด้านงบประมาณ 
         ส าหรับปัจจัยด้านงบประมาณ ภาพรวม เห็นว่ามีผลต่อความส าเร็จในการบริหาร 

จัดการปัญหาอุทกภัยในระดับ ปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 3.15) เมื่อเรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ย  ประเด็นที่เห็นว่า           
มีผลต่อความส าเร็จมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนภารกิจ              
ด้านการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้อย่างเต็มที่ (ค่าเฉลี่ย 3.24) รองลงมาคือ องค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการ
ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ค่าเฉลี่ย 3.06) ดังแสดงในตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านงบประมาณ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ x  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้ งงบประมาณ

สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้
อย่างเต็มที่ เช่น การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัย รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์สื่อสารเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์ 

3.24 1.13 ปานกลาง 1 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น อ าเภอ จังหวัด งบกลาง
กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน
และบรรเทาปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.06 1.20 ปานกลาง 2 

 รวมทุกประเด็น 3.15 1.16 ปานกลาง  

(3) ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ปัจจัยด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาพรวม 
เห็นว่า มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยในระดับ ปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 3.16)                       
เมื่อเรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ย  ประเด็นทีเ่ห็นว่ามีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้จัดท าบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะที่มีอยู่ ในพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งของทางราชการและเอกชน                        
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน(ค่าเฉลี่ย 3.43) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน              
อยู่เสมอ(ค่าเฉลี่ย 3.24)  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถติดตั้งระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า               
ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้มีความครอบคลุม ทุกพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยได้ (ค่าเฉลี่ย 3.07)  ตามล าดับ ประเด็น
ทีเ่ห็นว่ามีผลต่อความส าเร็จน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจ านวนจ ากัด ไม่สามารถให้การสนับสนุนหน่วยงานที่รับการร้องขออย่าง
เพียงพอ และท่ัวถึง(ค่าเฉลี่ย2.91)  ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับ  
                ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ x  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ 

เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจ านวนจ ากัด           
ไม่สามารถให้การสนับสนุนหน่วยงานที่รับการร้องขออย่าง
เพียงพอ และท่ัวถึง 

2.91 1.23 ปานกลาง 4 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถติดตั้ งระบบการ         
แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย    ให้มี
ความครอบคลุม ทุกพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยได้ 

3.07 1.29 ปานกลาง 3 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ 
ยานพาหนะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

3.24 1.24 ปานกลาง 2 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ 
ยานพาหนะที่มีอยู่ในพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งของทางราชการและ
เอกชน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 

3.43 1.26 ปานกลาง 1 

 รวมทุกประเด็น 3.16 1.26 ปานกลาง  
  
  (4) ด้านการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

     ปัจจัยด้านการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ภาพรวม เห็นว่า มีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยในระดับ ปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 3.45) เมื่อเรียงล าดับจากคะแนน
เฉลี่ย  ประเด็นที่เห็นว่ามีผลต่อความส าเร็จมากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานทั้งช่องทางหลักและช่องทางส ารอง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ ในภาวะฉุกเฉิน(ค่าเฉลี่ย 3.47) 
รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานแผนงาน และความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นข้างเคียง รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการปัญหาอุทกภัย  (ค่าเฉลี่ย 3.43)      
ดังแสดงในตารางที ่4.10 

 
ตารางที่ 4.10 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการบูรณาการ 
การปฏิบัติร่วมกับองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ x  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานแผนงาน และ

ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นข้างเคียง รวมถึงหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์           
ในการจัดการปัญหาอุทกภัย 

3.43 1.20 ปานกลาง 2 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานทั้งช่องทางหลักและช่องทางส ารอง เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ ในภาวะฉุกเฉิน 

3.47 1.13 ปานกลาง 1 

รวมทุกประเด็น 3.45 1.16 ปานกลาง  
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(5) ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 
     ปัจจัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  ภาพรวม   ผู้อ านวยการท้องถิ่น   เห็นว่า

มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยในระดับ ปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 3.14)  เมื่อเรียงล าดับ           
จากคะแนนเฉลี่ย  ประเด็นที่เห็นว่ามีผลต่อความส าเร็จมากที่สุด คือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีข้อจ ากัดในการให้ความช่วยเหลือ         
บางประการ เช่น ระยะเวลาการช่วยเหลือที่น้อยเกินไป   (ค่าเฉลี่ย 3.34) รองลงมาคือสมาชิก อปพร. สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อได้รับค าสั่งจากต้นสังกัดเท่านั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอจาก            
ท้องถิ่นข้างเคียง(ค่าเฉลี่ย 3.28) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ค่าเฉลี่ย3.09)  ส่วนประเด็นที่เห็นว่ามีผลต่อความส าเร็จน้อยที่สุด            
คือ การจัดตั้งสมาชิก อปพร. ที่เป็นก าลังหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังไม่มีกฎหมายรองรับ
(ค่าเฉลี่ย 2.96) ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านกฎหมายระเบียบ และ 
                  ข้อบังคับต่างๆ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ x  S.D. แปลผล ล าดับ 
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยั งไม่มีกฎหมายระเบียบ          

และข้อบังคับเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.09 1.23 ปานกลาง 3 

2
. 

การจัดตั้งสมาชิกอปพร. ที่เป็นก าลังหลักในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ยังไม่มีกฎหมายรองรับ 

2.96 1.24 ปานกลาง    5 

3
. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมีข้อจ ากัด           
ในการให้ความช่วยเหลือบางประการ เช่น ระยะเวลาการ
ช่วยเหลือที่น้อยเกินไป 

3.34 1.19 ปานกลาง   1 

4
. 

สมาชิก อปพร. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อได้รับค าสั่งจากต้น
สังกัดเท่านั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับการร้อง
ขอจากท้องถิ่นข้างเคียง 

3.28 1.29 ปานกลาง   2 

5
. 

จ านวนค่าตอบแทนในแต่ละสังกัดไม่เท่ากัน 3.01 1.38 ปานกลาง     4 

 รวมทุกประเด็น 3.14 1.27 ปานกลาง  
 

4.4  ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ภาพรวม ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

เห็นว่า  เป็นปัญหาในระดับ  ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.54) เมื่อเรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ย   เห็นว่าขั้นตอนขณะ
เกิดอุทกภัย เป็นปัญหามากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 1.68) รองลงมา ขั้นตอนก่อนเกิดอุทกภัย (ค่าเฉลี่ย 1.53)             
และขั้นตอนหลังเกิดอุทกภัย  (ค่าเฉลี่ย 1.37) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที4่.12 
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ตารางที่ 4.12 ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

 
ปัญหา อุปสรรค x  S.D. แปลผล ล าดับ 

1. ขั้นตอนก่อนเกิดอุทกภัย 1.53 0.85 ปานกลาง 2 
2. ขั้นตอนขณะเกิดอุทกภัย 1.68 0.86 ปานกลาง 1 
3. ขั้นตอนหลังเกิดอุทกภัย 1.37 0.76 ปานกลาง 3 

 รวมทุกด้าน 1.54 0.84 ปานกลาง  
 

ขั้นตอนก่อนเกิดอุทกภัย 
ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ขั้นตอนก่อนเกิดอุทกภัย 

 ภาพรวม ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นว่า เป็นปัญหาในระดับ  ปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 1.53) เมื่อเรียงล าดับจาก
คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่เห็นว่าเป็นปัญหามากที่สุด  คือ รายได้ท้องถิ่นทั้งที่จัดเก็บเองในพ้ืนที่และที่ได้รับการ
อุดหนุนจากส่วนกลางมีปริมาณจ ากัด(ค่าเฉลี่ย 1.82) รองลงมา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และสมาชิก อปพร. ในสังกัดของท่าน (ค่าเฉลี่ย 1.66)  และการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย 1.59) ตามล าดับ 
ประเด็นที่เห็นว่าเป็นปัญหาน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อปพร. ในสังกัดของท่าน มีบางส่วนย้าย
ภูมิล าเนาออกจากพ้ืนที่(ค่าเฉลี่ย1.06) ดังแสดงในตารางที่ 4.13 

 
ตารางที่ 4.13 ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขั้นตอนก่อนเกิดภัย 

ปัญหา อุปสรรค x  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และสมาชิก อปพร. ในสังกัด
ของท่าน 

1.66 0.84 ปานกลาง 2 

2. เจ้ าหน้าที่  และสมาชิก อปพร.  ในสั งกัดของท่ าน             
มีบางส่วนย้ายภูมิล าเนาออกจากพ้ืนที่ 

1.06 0.69 น้อย 4 

3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนภารกิจในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.59 0.83 ปานกลาง 3 

4. รายได้ท้องถิ่นทั้งที่จัดเก็บเองในพ้ืนที่และที่ได้รับการ
อุดหนุนจากส่วนกลางมีปริมาณจ ากัด 

1.82 0.83 ปานกลาง 1 

 รวมทุกประเด็น 1.53 0.85 ปานกลาง  
   

ขั้นตอนขณะเกิดอุทกภัย 
ปัญหา   อุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ขั้นตอนขณะเกิดอุทกภัย 

ภาพรวม ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นว่า  เป็นปัญหาในระดับ  ปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 1.68) เมื่อเรียงล าดับ          
จากคะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่เห็นว่าเป็นปัญหามากที่สุด  คือ ความเสื่อมสภาพและไม่ทันสมัยของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของท่าน(ค่าเฉลี่ย 1.73) รองลงมา เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และยานพาหนะของหน่วยงานไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน(ค่าเฉลี่ย 1.72)  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



50 
 

ไม่สามารถตั้งงบประมาณอุดหนุน ศูนย์ อปพร. ได้ จึงท าให้การบริหารงานของศูนย์ อปพร. ขาดความคล่องตัว 
(ค่าเฉลี่ย 1.58) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที ่4.14 

 
ตารางที่ 4.14 ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขั้นตอนขณะเกิดภัย 

ปัญหา อุปสรรค x  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะของหน่วยงาน           

ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน 
1.72 0.87 ปานกลาง 2 

2. ความเสื่อมสภาพและไม่ทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์        
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของท่าน 

1.73 0.85 ปานกลาง 1 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตั้งงบประมาณ
อุดหนุน ศูนย์  อปพร. ได้  จึงท าให้การบริหารงาน            
ของศูนย์ อปพร. ขาดความคล่องตัว 

1.58 0.88 ปานกลาง 3 

รวมทุกประเด็น 1.68 0.86 ปานกลาง  
 

         ขั้นตอนภายหลังเกิดอุทกภัย  
          ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ขั้นตอนหลังเกิดภัย ภาพรวม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นว่า  เป็นปัญหาในระดับ  ปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 1.37) เมื่อเรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ย 
ประเด็นที่เห็นว่าเป็นปัญหามากที่สุด  คือ เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ในสังกัดของท่าน ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ
ถึงสิทธิและสวัสดิการของผู้ประสบภัย (ค่าเฉลี่ย 1.43) รองลงมา ความพร้อมเพรียง และความเข้มแข็งในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอปพร. ในสังกัดของท่านเพ่ือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ค่าเฉลี่ย 1.30)             
ดังแสดงในตารางที ่4.15 

 
ตารางที่ 4.15 ปัญหาอุปสรรคของกระบวนบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขั้นตอนภายหลังเกิดภัย 

ปัญหา อุปสรรค x  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ความพร้อมเพรียง และความเข้มแข็งในการปฏิบัติ

หน้าที่ของสมาชิกอปพร. ในสังกัดของท่านเพ่ือการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

1.30 0.78 ปานกลาง 2 

2. เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อปพร. ในสังกัดของท่าน ส่วน
ใหญ่ยังไม่ทราบถึงสิทธิและสวัสดิการของผู้ประสบภัย 

1.43 0.74 ปานกลาง 1 

รวมทุกประเด็น 1.37 0.76 ปานกลาง  
 



บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการปญหา
อุทกภัย  ป   2559  ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู                     
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอระบบบริหารจัดการปญหาอุทกภัยของผูอํานวยการทองถ่ิน           
2) เพ่ือศึกษาปจจัยภูมิหลังและปจจัยสภาพแวดลอมในและนอกองคกร  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อุทกภัยท่ีเหมาะสมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของตอไป  3) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารจัดการปญหาอุทกภัยของผูอํานวยการทองถ่ินจําแนกตามปจจัยภูมิหลัง
และปจจัยสภาพแวดลอมในระดับองคกร  ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นายกเทศมนตรี  นายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะผูอํานวยการทองถ่ินและผูชวย
ผูอํานวยการทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู  เปนเทศบาล 24 แหง 
และองคการบริหารสวนตําบล 43  แหง รวม 67 แหง ๆ ละ 2 คน รวมท้ังสิ้น  134  คน  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย   
  ขอมูลภูมิหลังทางสังคม 

ผลการศึกษา   พบวาผูอํานวยการทองถ่ินและผูชวยผูอํานวยการทองถ่ินสวนใหญรอยละ 80.6 
 เปนเพศชาย และรอยละ 19.40  เปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง 41-50 ป และระหวาง  51- 60 ป  ในสัดสวน
ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 43.28 และรอยละ 37.31 ตามลําดับ   สวนมากสมรสแลวรอยละ 59.70  และเปนผูมี
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา รอยละ 53.73ปริญญาตรี รอยละ 38.81 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 30,001 – 40,000 บาท รอยละ 43.28  เปนผูดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลรอยละ 
17.91 เทากัน ท่ีเหลือเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลและปลัดองคการบริหารสวนตําบลรอยละ 32.09 
เทาๆ กัน  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 5-10 ป เปนสวนใหญหรือรอยละ 76.12  มีเพียง 15 คน หรือรอย
ละ 11.19 เทานั้น ท่ีดํารงตําแหนงมากกวา 10 ป สอดคลองกับประสบการณในการปฏิบัติงานดานการปองกัน
อุทกภัย  สวนใหญมีประสบการณระหวาง 5-10 ป หรือรอยละ 79.10   และท่ีมีประสบการณมากกวา 10 ป   
เพียง 15 คน หรือรอยละ 11.19 เทานั้น  
  ความคิดเห็นตอกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
  ภาพรวมพบวา  ผู อํานวยการทองถ่ินท้ังในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล                    
ในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู  มีความเห็นวากระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยท่ีดําเนินการอยูมีความเหมาะสม    
และมีการดําเนินการอยูในระดับ ปานกลาง(คาเฉลี่ย 3.36) โดยเห็นวา ข้ันตอนขณะเกิดภัยมีความเหมาะสม
และมีการดําเนินการมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.47) รองลงมา คือข้ันตอนหลังเกิดภัย (คาเฉลี่ย 3.46 ) และข้ันตอน
กอนเกิดภัย (คาเฉลี่ย 3.21) 
  ข้ันตอนกอนเกิดภัย  ประกอบดวย 1) มาตรการปองกันและลดผลกระทบ 2) มาตรการเตรียม
ความพรอม พบวา ผูอํานวยการทองถ่ินใหความสําคัญกับมาตรการเตรียมความพรอมมากกวามาตรการปองกัน
และลดผลกระทบโดยใชโครงสราง เชน คันก้ันน้ํา พ้ืนท่ีรับน้ํา รวมท้ัง การจัดระบบและการเชื่อมตอระบบขอมูล
สารสนเทศ ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับจังหวัดถึงทองถ่ิน เพ่ือลดความรุนแรงและความสูญเสีย         
จากอุทกภัยท่ีมีตอประชาชนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงเห็นวาเหมาะสมและมีการดําเนินการในระดับ ปานกลาง อันดับทาย ๆ  
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  สําหรับมาตรการเตรียมความพรอมท่ีสอบถามท้ังหมด 17 ประเด็น พบวา ผูอํานวยการ
ทองถ่ินใหความสําคัญกับประเด็นตาง ๆ ในสัดสวนใกลเคียงกันโดยเห็นวาเหมะสมและมีการดําเนินการ                   
ในระดับ ปานกลาง ทุกประเด็น  ประเด็นท่ีเห็นวาเหมาะสมและมีการดําเนินการเปนอันดับ 1 คือ การเตรียม
ปจจัยสี่เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย การสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ และพลังงาน 
รองลงมา คือ มีการจัดตั้งงบประมาณ(งบฉุกเฉิน) ไวอยางเพียงพอสําหรับใหการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  
และการจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขณะท่ี              
เห็นวาเหมาะสมและมีการดําเนินการนอยท่ีสุด คือ การฝกซอมแผนอพยพประชาชนไดอยางสมํ่าเสมอ  
(คาเฉลี่ย 2.82) 
  ข้ันตอนขณะเกิดภัย  เปนข้ันตอนท่ีผูอํานวยการทองถ่ินใหความสําคัญมากท่ีสุด โดย เห็นวา    
มีความเหมาะสมและมีการดําเนินการในระดับ ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.47)  ตอเม่ือศึกษาในแตละประเด็นพบวา            
มีความเหมาะสมและมีการดําเนินการในระดับ มาก 4 ประเด็น ท่ีเหลือ 6 ประเด็นเห็นวาเหมาะสมและ
ดําเนินการในระดับ ปานกลาง โดยข้ันตอนท่ีผูอํานวยการทองถ่ินจะดําเนินการเปนอันดับแรก คือ เม่ือเกิด
สถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี ผูอํานวยการทองถ่ินมีการจัดกําลังเจาหนาท่ี อปพร. อยูเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง 
(คาเฉลี่ย 3.57) รองลงมา คือ มีการประกาศและจัดต้ังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือและแกไขปญหา
อุทกภัยในพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.56)  และ มีการสํารวจความเสียหายและความตองการ                     
ของผูประสบภัยพิบัติอุทกภัย (คาเฉลี่ย 3.54 ) ตามลําดับ  สวนท่ีเห็นวาเหมาะสมและมีการดําเนินการอันดับ
สุดทาย คือ  การบูรณาการความรวมมือกับทองถ่ินขางเคียงในการบริหารจัดการปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี            
ไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.35) 
  ข้ันตอนหลังเกิดภัย   ภาพรวมพบวา ผูอํานวยการทองถ่ินเห็นวาการฟนฟูผูประสบภัย                
และการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน มีความเหมาะสมและมีการดําเนินการในระดับ ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.46)     
และใหความสําคัญกับการฟนฟูผูประสบภัยมากกวาการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน โดยใหความเห็นในประเด็นการ
ฟนฟูผูประสบภัยวาเหมาะสมและมีการดําเนินการในระดับ มาก ท้ังสามประเด็น เรียงลําดับจากมากไปนอย  
คือ 1) จัดใหมีการสํารวจความเสียหายและจัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหาย พรอมออก
หนังสือรับรองเปนผูประสบภัย 2) ใหการสงเคราะหผูประสบปญหาอุทกภัยตามบัญชีรายชื่อไดอยางครบถวน
(คาเฉลี่ย 3.54 เทากัน) 3) จัดตั้งหนวยบรรเทาทุกขเบื้องตน ในการปฐมพยาบาลและขนยายผูบาดเจ็บ/ผูปวย
และทรัพยสินไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย  (คาเฉลี่ย 3.51) 

ขณะท่ีประเด็นการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานเห็นวาเหมาะสมและมีการดําเนินการในระดับ มาก 
เพียงประเด็นเดียวคือ จัดใหมีการสํารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชนตางๆ          
ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  (คาเฉลี่ย 3.56)  แตกลับเปนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในข้ันตอนหลังเกิดภัย  สูงกวา
ประเด็นการฟนฟูผูประสบภัย  สวนท่ีเหลือเห็นวาเหมาะสมและมีการดําเนินการอยูในระดับ ปานกลาง  
เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือข้ึนไปเพ่ือฟนฟูโครงสราง
พ้ืนฐาน  การบูรณาการความรวมมือกับทองถ่ินขางเคียงและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการชวยเหลือและฟนฟู
อาชีพผูประสบภัย  การใชเครื่องมืออุปกรณเครื่องจักรและงบประมาณของตนเองในการฟนฟูบูรณะ                       
สิ่งสาธารณประโยชน  และการวางแผนในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบ           
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุทกภัยในอนาคต (คาเฉลี่ย 3.31)  
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   ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
   ผูอํานวยการทองถ่ิน เห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการอุทกภัย ในเขต
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ทุกดานลวนมีผลตอความสําเร็จในระดับ   
ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.22)  ซ่ึงในแตละดานมีคาเฉลี่ยใกลเคียงและไมแตกตางกันมากนัก  เรียงลําดับจากมาก
ไปนอย คือ ดานการบูรณาการการปฏิบัติรวมกับองคกรท่ีเก่ียวของ   ดานบุคลากร ดานเครื่องมือ/อุปกรณ
สําหรับใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานงบประมาณ และดานกฎหมายระเบียบขอบังคับตาง ๆ   
   เม่ือศึกษาในประเด็นยอยของแตละดาน        ไมปรากฏวามีประเด็นใดท่ีผูอํานวยการทองถ่ิน 
เห็นวาเปนปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในระดับ มาก  และเม่ือเรียงลําดับคาเฉลี่ยในแตละประเด็นพบวา ปจจัย
ท่ีเห็นวามีผลตอความสําเร็จจากมากไปนอย คือ การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีชองทางการสื่อสารระหวาง
หนวยงานท้ังชองทางหลักและชองทางสํารอง เพ่ือใหสามารถใชงานไดในภาวะฉุกเฉิน(คาเฉลี่ย 3.47)  การท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการประสานแผนงาน และความรวมมือระหวางทองถ่ินขางเคียงรวมถึงหนวยงาน               
ท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ ในการจัดการปญหาอุทกภัย (คาเฉลี่ย 3.43) องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําบัญชีเครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีท้ังหมด ท้ังของทางราชการ
และเอกชน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน(คาเฉลี่ย 3.43)  ประเด็นท่ีเห็นวามีผลตอความสําเร็จ
นอยท่ีสุด คือ การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ เก่ียวกับการปองกันและ
บรรเทาอุทกภัยจํานวนจํากัด (คาเฉลี่ย 2.91)   
 
   ปญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 

ผูอํานวยการทองถ่ิน      มีความเห็นวาปญหาอุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปญหา 
อุทกภัยในภาพรวมท้ังระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีปญหาระดับ ปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.54)                 
โดยเห็นวาข้ันตอนขณะเกิดภัยมีปญหามากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 1.68) รองลงมา ข้ันตอนกอนเกิดภัย (คาเฉลี่ย 1.53) 
และข้ันตอนหลังเกิดภัย (คาเฉลี่ย 1.37) ตามลําดับ  

ประเด็นท่ีเห็นวาเปนปญหามากท่ีสุด คือ รายไดทองถ่ินท้ังท่ีจัดเก็บเองในพ้ืนท่ีและท่ีไดรับการ 
อุดหนุนจากสวนกลางมีปริมาณจํากัด รองลงมาคือ ความเสื่อมสภาพและไมทันสมัยของเครื่องมือ/อุปกรณท่ีใช
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  และเครื่องมือ/อุปกรณ ยานพาหนะของหนวยงานไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
ตามลําดับ สวนท่ีเห็นวาเปนปญหานอย คือ เจาหนาท่ีและสมาชิก อปพร.ในสังกัดบางสวนยายภูมิลําเนาออก
จากพ้ืนท่ี 
  
  ภาพรวม ผูอํานวยการทองถ่ินใหความสําคัญในข้ันตอนขณะเกิดภัยและสามารถรับมือกับ
สถานการณขณะเกิดอุทกภัยไดดีท่ีสุด แตมีปญหาอุปสรรคมากดานเครื่องมือ/อุปกรณท่ีมีจํานวนจํากัด 
เสื่อมสภาพและไมทันสมัย รวมท้ัง ดานงบประมาณท่ีไมสามารถจัดตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย อปพร.               
ทําใหขาดความคลองตัว ข้ันตอนหลังเกิดภัย สามารถดําเนินการไดดี โดยเฉพาะการฟนฟูผูประสบภัย 
เนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีชัดเจน แตการวางแผนในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน             
เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุทกภัยในอนาคตยังดําเนินการไดนอยข้ันตอนกอนเกิดภัย 
ยังไมมีการใชมาตรการปองกันและลดผลกระทบ โดยใชโครงสรางท่ีเหมาะสม รวมท้ังไมสามารถทําการฝกซอม
แผนอพยพประชาชนไดอยางสมํ่าเสมอ  ซ่ึงเก่ียวของกับดานงบประมาณ สวนปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ ของ
กระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยในภาพรวมท่ีเห็นวาจําเปนท่ีสุด คือ การบูรณาการการปฏบิัติรวมกับองคกร
ท่ีเก่ียวของ        
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5.2 การอภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการ
ปญหาอุทกภัย  ป  2559  ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู 
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังนี้ 

  5.2.1 ผลการเพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย ป 2559  
ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู พบวาความคิดเห็น                          
ของผูอํานวยการทองถ่ินตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทกภัย ตั้งแตกระบวนการบริหารจัดการ ปญหา
อุปสรรค  และปจจัยแหงความสําเร็จ พบวาสวนใหญหรือเกือบท้ังหมดทุกดานมีความเห็นวาเหมาะสมและ
ดําเนินการในระดับ ปานกลาง  ยกเวนประเด็นยอยไมก่ีประเด็นท่ีมีความเห็นในระดับมาก และนอย อยางไร              
ก็ตามในภาพรวมยังปรากฏผลในระดับ ปานกลาง  สาเหตุหนึ่ง  อาจเนื่องมาจากผูอํานวยการทองถ่ินเปน
บุคลากรภาครัฐท่ีตองดําเนินการภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ การตอบคําถามเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นสวนใหญจึงออกมาเปนแบบลักษณะปานกลางไมมีประเด็นใดโดดเดน  สอดคลองกับสถานการณการ
เกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ยังคงดําเนินอยู 
  5.2.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย             
ของผูอํานวยการทองถ่ินจําแนกตามปจจัยภูมิหลังและปจจัยสภาพแวดลอมในระดับองคกร พบวาปจจัยภูมิหลัง
ของผูอํานวยการทองถ่ิน ไมใชปจจัยสําคัญตอกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัย เนื่องจากผูอํานวยการทองถ่ิน 
คือ นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน คือปลัดเทศบาล             
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนบุคลากรภาครัฐ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี             
ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550 และดําเนินการภายใตกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ท่ีชัดเจน  
  5.2.3 ผลการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร ทุกดานลวนมีผล               
ตอความสําเร็จในระดับปานกลางซ่ึงในแตละดานมีคาเฉลี่ยใกลเคียงและไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู  สวนใหญเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดกลาง                
มีโครงสรางทางดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ท่ีใกลเคียงกัน  

5.3 ขอเสนอแนะ 
  ผูทําการวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบริหารจัดการอุทกภัย ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู  จากการประมวลผลตามความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ิน 
ดังนี้  
  ดานกระบวนการบริหารจัดการ 
  1) ผูอํานวยการทองถ่ินควรใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยในข้ันตอน 
กอนเกิดภัยมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานโครงสราง             
เชน  คันก้ันน้ํา แกมลิง ฝายก้ันน้ํา เพ่ือปองกันความเสียหายและสามารถลดความรุนแรงและความสูญเสีย           
จากอุทกภัยท่ีมีตอประชาชนในพ้ืนท่ี 
  2) ควรนําแนวคิดการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบใหมโดยใชชุมชนเปนฐาน มาปรับใชในการ
จัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางจริงจัง  เริ่มจากการปองกัน  
และการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk management) เพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากภัย
พิบัติซ่ึงเปนนวัตกรรม(Innovation) ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชนเชิงปองกัน เปนกระบวนการ 
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ท่ีไดรับการยอมรับและถือปฏิบัติอยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากเปนระบบท่ีมีขอมูลการบริหารทรัพยากร                  
การวางแผนการมีสวนรวมและการจัดการองคกรระดับทองถ่ินท่ีชัดเจน มีกระบวนการเปนข้ันเปนตอนและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ จังหวัดและหนวยงานตาง ๆ ทุกระดับใหการ
สนับสนุนโดยใชชุมชนเปนฐานรวมกัน  
  3) ควรใชหลักการบริหารจัดการอุทกภัยในรูปโซนนิ่งหรือกลุมพ้ืนท่ี  เพ่ือลดปญหาและ
ขอจํากัด ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากร โดยกําหนดกลุมพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน  และกําหนดให
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล แตละแหงหมุนเวียนกันรับตําแหนงผูอํานวยการทองถ่ินระดับ
กลุมพ้ืนท่ี  ซ่ึงจะเปนการดําเนินการตามท่ีผูอํานวยการทองถ่ินเห็นวาเปนปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จมากท่ีสุด 
คือ การบูรณาการการปฏิบัติรวมกับองคกรท่ีเก่ียวของ  
  ดานงบประมาณ 

1) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      โดยเฉพาะ 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ควรมีการบูรณาการแผนงานโครงการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนและความตองการ
ของประชาชน  ใหสอดคลองครอบคลุมในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุทกภัย               
ของประชาชนในพ้ืนท่ีไปในคราวเดียวกัน เชน การขุดลอก การกอสรางแกมลิง ฝายทดน้ํา หรือการกอสราง
ถนน เปนตน  ซ่ึงเปนแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในข้ันตอนกอนเกิดภัยตามมาตรการปองกันและ           
ลดผลกระทบโดยใชโครงสราง  เพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยในอนาคต  และเพ่ือให
การใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง ไมเกิดปญหาซํ้าซอนจากการแกไขปญหาหนึ่ง
กอใหเกิดปญหาอ่ืนตามมา 
  2) ผูอํานวยการทองถ่ินควรสรางความสัมพันธท่ีดีและหาแหลงรายไดจากแหลงอ่ืนเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากภาครัฐท่ีไดรับอยูเปนประจํา เชน เงินบริจาค เงินสมทบภาคเอกชน เปนตน เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ดานการปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย 

ดานบุคลากร 
1) ฝกอบรมทบทวนความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเครื่องมืออุปกรณ ข้ันตอนการ 

ดําเนินงาน ตลอดจนสิทธิและสวัสดิการของท้ังผูประสบภัยและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ใหกับเจาหนาท่ี สมาชิก 
อปพร. และโดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ี  เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถรับมือและจัดการกับปญหาอุทกภัย
รวมกัน   โดยเฉพาะการฝกซอมแผนอพยพประชาชนในพ้ืนท่ี 

2) สรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาท่ีและสมาชิก อปพร. 

  ดานเครื่องมือและอุปกรณ 
      ควรมีการทําขอตกลงรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียงหรือกับกลุมพ้ืนท่ี 
ในการสนับสนุนและขอใชเครื่องมืออุปกรณรวมกัน ท้ังในระยะกอนเกิดภัย หรือการเตรียมความพรอม            
(ฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ระยะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

  ดานกฎหมายระเบียบและขอบังคับ 
  1) ควรปรับปรุงขอจํากัดของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 เชน การกําหนดระยะเวลาชวยเหลือท่ีนอยเกินไป 

2) ใหมีกฎหมายรองรับการจัดตั้งสมาชิก อปพร.ซ่ึงเปนกําลังหลักขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน รวมท้ังใหมีการกําหนดคาตอบแทนของเจาหนาท่ีและสมาชิก อปพร.ในแตละสังกัดใหเทาเทียมกัน 
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แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถิ่นตอกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัย ป พ.ศ. 2559                          

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู 

 แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหาร

จัดการอุทกภัย ป พ.ศ.2559  ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู                     

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นตอระบบบริหารจัดการอุทกภัยและ  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ ตลอดจน

ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการปญหาอุทกภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภ ู

 ผูศึกษาจึงใครขอความกรุณาจากทาน ชวยตอบแบบสอบถามในชุดคําถามท่ีเก่ียวของใหครบทุกขอ                 
ตามความเปนจริง โดยไมตองใสชื่อของทานลงในแบบสอบถาม ซ่ึงคําตอบท่ีไดจะไมมีผลกระทบตอตัวทานและ               
จะถือเปนความลับ เพ่ือประโยชนในการนําผลการศึกษาไปใชตามวัตถุประสงคดังกลาว 

 
คําช้ีแจง 

1. ผูอํานวยการทองถ่ิน หมายถึง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก นายกเทศมนตรี  นายก อบต. และ 
ผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน ไดแก ปลัดเทศบาล และปลัด อบต. ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู  

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี  1  ขอมูลภูมิหลังทางสังคมของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี  2  ความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 สวนท่ี  3  ความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการจัดการปญหาอุทกภัย
ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  สวนท่ี  4  ความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอปญหาอุปสรรคของกระบวนการ    การจัดการปญหา 
อุทกภัยในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

สวนท่ี 1 ขอมูลภูมิหลังทางสังคมของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุดเพียงขอเดียว  
และเติมขอความท่ีเปนจริงลงในชองวาง 

สําหรับเจาหนาที ่

1. เพศ        A1 
 1. ชาย                    2. หญิง   

 
2.  อายุ  A2 
 1. 21-30 ป      2. 31-40 ป      3. 41-50 ป     
 4. 51-60 ป      5. 61 ปข้ึนไป 
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3.  สถานภาพการสมรส  A3 
  1.โสด   2. สมรส  3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู   
4.  ระดับการศึกษา              A4 
  1. ปวช./ปวส./อนุปริญญา  2. ปริญญาตรี    3. ปริญญาโทหรือสูงกวา  
 

5. รายไดเฉล่ียตอเดือน  A5 

  1.ระหวาง 10,000-20,000 บาท       2.ระหวาง 20,001-30,000 บาท  
      2.ระหวาง 30,001-40,000 บาท       4.มากกวา 40,000 บาท 
 
6. สถานภาพการดํารงตําแหนง   A6 
   1.นายกเทศบาล 
   2.นายกองคการบริหารสวนตําบล 
   3. ปลัดเทศบาล 
   4.ปลัดองคการองคการบริหารสวนตําบล 
7. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง            ……………………….ป                            A7 
  

8.ประสบการณในการปฏิบัติงานดานอุทกภัย……………………….ป A8 
 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูอํานวยการทองถ่ินตอกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด    
โดยท่ี  1 = ดําเนินการนอยท่ีสุด  2 = ดําเนินการนอย   3 = ดําเนินการปานกลาง     4 =ดําเนินการมาก   และ  
5 = ดําเนินการมากท่ีสุด    

กระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 1 2 3 4 5  

ขั้นตอนกอนเกิดภัย        

มาตรการการปองกันและลดผลกระทบ          

1.มีการปองกันอุทกภัยโดยใชมาตรการดานโครงสราง เชน คันก้ันนํ้า  
  พ้ืนท่ีรับนํ้า(แกมลิง)  ท่ีเหมาะสมและสามารถลดความรุนแรงและ 
  ลดความสูญเสียจากอุทกภยัท่ีมตีอประชาชนในพ้ืนท่ี 

       

2. มีการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศและฐานขอมลูดานการบรหิาร  
   จัดการอุทกภัยใหสมบูรณ ทันสมัย สามารถลดความรุนแรงและ  
   ลดความสญูเสียจากอุทกภยัท่ีมตีอประชาชนในพ้ืนท่ี 
3. มีการเช่ือมตอระบบขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับ 
จังหวัดถึงระดับทองถ่ินสามารถลดความรุนแรงและลดความสญูเสีย           
จากอุทกภัยท่ีมีตอประชาชนในพ้ืนท่ี 
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กระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 1 2 3 4 5  

มาตรการในการเตรียมความพรอม          

1. มกีารจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยท่ีชัดเจน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางปฏิบัติท่ีมีความเหมาะสม 
ในการรับมือกับอุทกภัยท่ีจะเกิดข้ึน 

       

2. มกีารพัฒนาระบบการพยากรณและการแจงเตือนภยัทุกระดบั 
เปนแนวทางปฏิบัติท่ีมีความเหมาะสมในการรับมือกับอุทกภัยท่ีจะเกิดข้ึน  
และสามารถลดภาระในการใหความชวยเหลือของภาครัฐเมื่อเกิดอุทกภัย 

       

3. มกีารพัฒนาศักยภาพของระบบสือ่สาร  เปนแนวทางปฏิบัติท่ีมีความ 
เหมาะสมในการรับมือกับอุทกภัยท่ีจะเกิดข้ึนและสามารถลดภาระในการ 
ใหความชวยเหลือของภาครัฐเมื่อเกิดอุทกภัย 

       

4. มกีารฝกซอมแผนปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และอาสาสมคัรในพ้ืนท่ีอยางสม่ําเสมอ เปนแนวทางปฏิบัติท่ีมีความ 
เหมาะสมในการรับมือกับอุทกภัย และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
อุทกภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       

5. มีการฝกซอมแผนอพยพประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
ท่ีทานสังกัด มีความเหมาะสมและสามารถจัดการฝกซอมไดอยางสม่าํเสมอ 

       

6.มีการเตรียมปจจัยสี่เพ่ือชวยเหลอืผูประสบภยั และการ ดานวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ และพลังงาน เปนแนวทาง       
การปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยท่ีมีความจาํเปนและเหมาะสม            
ในการรับมือกับปญหาอุทกภัย  

       

7.มีการเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวของ เชน เจาหนาท่ี อาสาสมัคร ใหมีความรู 
ความสามารถและศักยภาพในการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาปญหา
อุทกภัย และมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เปนแนวทางปฏิบัติ      
ท่ีมีความเหมาะสมในการรับมือกับปญหาอุทกภัย และการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการอุทกภยัขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       

8. มกีารเสริมสรางความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทาง
ปฏิบัติท่ีมีความสําคัญในการรับมือกับปญหาอุทกภัย และการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการอุทกภยัขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       

9.มกีารสงเสริมใหความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักเก่ียวกับการ
ปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย รวมท้ัง วิธีปฏิบัติตนในการเตรียมตัวให
รอดปลอดจากภัยพิบัติใหกับประชาชน เปนแนวทางปฏิบัติท่ีมีความจําเปน
ในการรับมือกับปญหาอุทกภัย 

       

10. มกีารจัดตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางปฏิบัติท่ีมีความจําเปนในการรับมอืกับ
ปญหาอุทกภัย 
11. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานสังกัด มีการจดัหาพ้ืนท่ีปลอดภัย 
เพ่ือรองรับการอพยพประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยไดอยาง
เหมาะสม 
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กระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 1 2 3 4 5  

12.องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานสังกัด ไดจดัสงเจาหนาท่ีหรือ  
อาสาสมัครท่ีเก่ียวของ เขารับการฝกอบรมใหมคีวามรูความสามารถและ 
ศักยภาพในการสนับสนุนการปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย  
และมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอไดอยางเหมาะสม 

       

13.องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานสังกัด จัดใหมมีิสเตอรเตือนภยั         
เพ่ือติดตามสถานการณและแจงเตอืนภัยลวงหนาไดอยางเหมาะสม 

       

14. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานสังกัด มีการจดัทําแผนงาน /โครงการ 
จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาผลกระทบอันเน่ืองจากอุทกภัย 
ไดอยางเหมาะสม 

       

15.องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานสังกัด มีการจดัตั้งงบประมาณ 
( งบฉุกเฉิน ) ไวอยางเพียงพอสําหรับใหการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

       

16.องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานสังกัด มีการจดัเตรียมกําลังคน  
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือสื่อสารขายหลักและขายสาํรอง เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ เรือทองแบน เครื่องสบูนํ้า  เครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปน 
ใหอยูในสภาพดี พรอมใชงานไดทันที เมื่อเกิดอุทกภัย 

       

17.องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานสังกัด มีการประกาศและ 
ประชาสมัพันธขอมูลพ้ืนท่ีเสีย่งภัย พ้ืนท่ีปลอดภัย เสนทางอพยพ  
ใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 

       

ขั้นตอนขณะเกิดภัย        
1. เมื่อเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทาน 
สังกัด มีการประกาศและจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือและแกไขปญหา
อุทกภัยในพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว 

       

2. มีการประกาศใหพ้ืนท่ีประสบภยั  เปนพ้ืนท่ีภัยพิบัติและปฏิบัติตาม 
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไดอยางเหมาะสม 

       

3. เมื่อเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี ทานในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน  
สามารถ เขาพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ ควบคุมสถานการณและประสานการปฏบัิติ        
ของหนวยงานตาง ๆ  องคกรสาธารณกุศล อาสาสมคัร ใหการชวยเหลือไดอยาง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

       

4. เมื่อเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี ทานในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน 
จัดใหมเีจาหนาท่ี เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ และอุปกรณสื่อสาร เขาประจํา
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ไดอยางรวดเรว็ ครบถวน 

       

5. ขณะท่ีภัยพิบัตยิังดําเนินอยู  ทานสามารถจัดใหมีการรายงานสถานการณ 
ความเสยีหาย และการใหการชวยเหลือผูประสบภัย ตอผูอํานวยการอําเภอ               
ท่ีรับผดิชอบในเขตพ้ืนท่ีและผูอํานวยการจังหวัดทราบเปนระยะ ๆ ไดในทันที 

       

6. เมื่อเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี ทานในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน           
ไดมกีารบูรณาการความรวมมือกับทองถ่ินขางเคียงในการบริหารจดัการปญหา
อุทกภัยในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม 
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กระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น 

 
สําหรับ
ผูวิจัย 1 2 3 4 5  

7. เมื่อเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี ทานในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน 
มีการจัดกําลังเจาหนาท่ี อปพร. อยูเวรยามตลอด 24 ช่ัวโมง  

       

8. เมื่อเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี ทานในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน 
จัดใหมีการติดปายแจงเตือนบริเวณพ้ืนท่ีอันตราย  และเสนทางอพยพประชาชน
ไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 

       

9. เมื่อเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี ทานในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน 
จัดใหมีการสํารวจความเสียหายและความตองการของผูประสบภัยพิบัติอุทกภัย 

       

10.เมื่อเกิดสถานการณอุทกภัยในพ้ืนท่ี ทานในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน 
จัดใหมีการจัดหาปจจัยสี่ท่ีจําเปนเพ่ือการยังชีพไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง 

       

ขั้นตอนภายหลังเกิดภัย        
การฟนฟูผูประสบภัย        
1. ผูอํานวยการทองถ่ินจัดใหมีการจัดตั้งหนวยบรรเทาทุกขเบ้ืองตน ในการ       
ปฐมพยาบาลและขนยายผูบาดเจ็บ/ผูปวยและทรัพยสินไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 

       

2. ผูอํานวยการทองถ่ิน จัดใหมีการสํารวจความเสียหายและจัดทําบัญชีรายช่ือ 
ผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหาย พรอมออกหนังสือรับรองเปนผูประสบภัย 

       

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานสังกัด  สามารถใหการสงเคราะห 
ผูประสบปญหาอุทกภัยตามบัญชีรายช่ือไดอยางครบถวน 

       

การฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน        
4. ผูอํานวยการทองถ่ิน จัดใหมีการสํารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภค 
และสิ่งสาธารณประโยชนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 

       

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานสังกัด สามารถใชเครื่องมือ อุปกรณ 
เครื่องจักร และงบประมาณของตนเอง ในการฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนท่ี
ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในเบ้ืองตน 

       

6. ผูอํานวยการทองถ่ินมีการบูรณาการความรวมมือกับทองถ่ินขางเคียง 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการใหความชวยเหลือและฟนฟูอาชีพผูประสบภัย 

       

7. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานสังกัด มีการขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากหนวยเหนือข้ึนไป  เพ่ือฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีประสบ
อุทกภัย 

       

8. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีทานสังกัด ไดมีการวางแผนในการปรับปรุง 
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบ ท่ีอาจเกิดจากอุทกภัยในอนาคต 

       

 
 
 
 
 
 
สวนท่ี 3  ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเรจ็ในการบริหารจัดการปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู 
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คําชี้แจง โปรดอานขอความตอไปน้ี และกรณุาใสเครื่องหมายลงในชองตามความเปนจริงมากท่ีสุด  
โดยท่ี  1 = ไมเห็นดวย  2  =  เห็นดวยนอย   3  =  เห็นดวยปานกลาง  4  =  เห็นดวยมาก      5  = เห็นดวยมากท่ีสุด   

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น  สําหรับ

ผูวิจัย 1 2 3 4 5  
ดานบุคลากร        
1. เจาหนาท่ีและสมาชิก อปพร.ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูท่ี                        
มีความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการปฏิบัติงานดานการ                          
จัดการปญหาอุทกภัย 

       

2. เจาหนาท่ีและสมาชิก อปพร. ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีจํานวน
เพียงพอ ในการดําเนินงานดานการจัดการปญหาอุทกภยั 

       

3. เจาหนาท่ีและสมาชิก อปพร.ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับ 
การฝกอบรมและฝกทบทวนเก่ียวกับการจัดการอุทกภัยเปนอยางด ี

       

ดานงบประมาณ        
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนภารกิจ 
ดานการปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยไดอยางเต็มท่ี เชน การจดัหา
เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย รวมถึงการจดัหา
อุปกรณสื่อสารเฝาระวังตดิตามสถานการณ 

       

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน อําเภอ จังหวัด งบกลางกรณีฉุกเฉิน เปนตน  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานการปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

       

ดานเคร่ืองมือ อุปกรณสําหรับใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ เก่ียวกับ 
การปองกันและบรรเทาอุทกภยัจํานวนจํากัด ไมสามารถใหการสนับสนุน
หนวยงานท่ีรับการรองขออยางเพียงพอ และท่ัวถึง 

       

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถตดิตั้งระบบการแจงเตือนภัย 
ลวงหนาท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยใหมคีวามครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ีเสี่ยง
อุทกภัยได 

       

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ ยานพาหนะ 
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

       

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําบัญชีเครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ 
ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีท้ังหมด ท้ังของทางราชการและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 

       

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น  สําหรับ

ผูวิจัย 

1 2 3 4 5   
ดานการบูรณาการการปฏิบัติรวมกับองคกรท่ีเกี่ยวของ        
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1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการประสานแผนงาน และความรวมมือ
ระหวางทองถ่ินขางเคียง รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนบุคลากร 
เครื่องมือ อุปกรณ ในการจัดการปญหาอุทกภัย 

       

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีชองทางการสื่อสารระหวางหนวยงานท้ัง
ชองทางหลักและชองทางสํารอง เพ่ือใหสามารถใชงานได ในภาวะฉุกเฉิน 

       

ดานกฎหมาย ระเบียบ และขอตางๆบังคับ        
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมกีฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
เก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       

2. การจัดตั้งสมาชิก อปพร. ท่ีเปนกําลังหลักในการปองกันและบรรเทา         
สาธารณภัย ยังไมมีกฎหมายรองรบั 

       

3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติมมีขอจํากัดในการใหความชวยเหลือ
บางประการ เชน ระยะเวลาการชวยเหลือท่ีนอยเกินไป 

       

4.  สมาชิก อปพร. สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเมื่อไดรับคําสั่งจากตนสังกัดเทาน้ัน 
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดทันทีเมื่อไดรับการรองขอจากทองถ่ินขางเคียง 

              

5. จํานวนคาตอบแทนในแตละสังกัดไมเทากัน               

สวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ  
           ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นโดยตัวทาน   
โดยท่ี   0 = ไมเปนปญหา 1 = เปนปญหานอย   2 = เปนปญหาปานกลาง  และ 3 = เปนปญหามาก    
 

ปญหา อุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น  สําหรับ

ผูวิจัย 0 1 2 3  
ขั้นตอนกอนเกิดภัย       
1. ทักษะ ความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติหนาท่ี

ของเจาหนาท่ี และสมาชิก อปพร. ในสังกัดของทาน 
      

2. เจาหนาท่ี และสมาชิก อปพร. ในสังกัดของทาน มีบางสวนยายภูมิลาํเนา
ออกจากพ้ืนท่ี 

      

3. การจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนภารกิจในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

      

4. รายไดทองถ่ินท้ังท่ีจัดเก็บเองในพ้ืนท่ีและท่ีไดรับการอุดหนุนจาก
สวนกลางมีปริมาณจํากัด 

      

ขั้นตอนขณะเกิดภัย       
1. เครื่องมือ อุปกรณ และยานพาหนะของหนวยงานไมเพียงพอ ตอการ

ปฏิบัติงาน 
      

2. ความเสื่อมสภาพและไมทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของทาน 

      

ปญหา อุปสรรคของกระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัย 
ระดับความคิดเห็น  สําหรับ

ผูวิจัย 0 1 2 3  
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3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถตั้งงบประมาณอุดหนุน ศูนย อป
พร. ได จึงทําใหการบริหารงานของศูนย อปพร. ขาดความคลองตัว 

      

ขั้นตอนภายหลังเกิดภัย       
1. ความพรอมเพรียง และความเขมแข็งในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิก     

อปพร. ในสังกัดของทานเพ่ือการใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
      

2. สมาชิก อปพร. ในสังกัดของทาน สวนใหญยังไมทราบถึงสิทธิและ
สวัสดิการของตน 

      

 

 

 

 

ขอขอบคุณ 
นายทองปาน   ยอดคีรี 

รักษาการในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู 



ประวัติผูศึกษา 
ช่ือ – สกุล   นายทองปาน   ยอดคีรี 
วัน เดือน ป เกิด   1  สิงหาคม  2506 
ประวัติการศึกษา 
     คุณวุฒิและวิชาเอก                              สถาบัน                       ปท่ีสําเร็จการศึกษา                      
     ปริญญาโท/ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต         มหาวิทยาลัยรามคําแหงป           2548 
     ปริญญาตรี/ ศิลปศาสตรบัณฑิต           มหาวิทยาลัยรามคําแหงป            2532 
                    (รัฐศาสตร)                                

ปจจุบันดํารงตําแหนง     รักษาการในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ประวัติการรับราชการ 
ป 2538                                นักพัฒนาชุมชน 3  
                                          สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
ป 2548                                บุคลากร  6  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู     
ป 2542                                นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ฝายสงเคราะหผูประสบภัย 
                                          สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย  
ป 2553                                นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ฝายสงเคราะหผูประสบภัย 
                                          สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู (ปฏิบัติราชการ 
                                          กลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ) 
 1  เม.ย.  2555                      ไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน  ประจําป  ๒๕๕๔ 
ป  2562 - ปจจุบัน                   รักษาการในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
                                          สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู            
 
 
 


